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PSALMII

(Oprire)
9 Da, o nimica sunt fiii omului !
Minciună sunt fiii oamenilor !
Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai
uşori decât o suflare.
10 Nu vă încredeţi în asuprire
şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în
răpire ; când cresc bogăţiile,
nu vă lipiţi inima de ele.
11 O dată a vorbit Dumnezeu,
de două ori am auzit
că : „Puterea este a lui Dumnezeu.”
12 A Ta, Doamne, este şi bunătatea,
căci Tu răsplăteşti fiecăruia
după faptele lui.

Psalmul 62
Către mai marele cântăreţilor – După
Iedutun – Un psalm al lui David
1 Da, numai în Dumnezeu mi se încrede
sufletul ; de la El îmi vine ajutorul.
2 Da, El este stânca şi ajutorul meu,
turnul meu de scăpare ;
nicidecum nu mă voi clătina.
3 Până când vă veţi năpusti asupra unui
om, până când veţi căuta cu toţii să-l
doborâţi ca pe un zid gata să cadă,
ca pe un gard gata să se surpe ?
4 Da, ei pun la cale să-l doboare din
Psalmul 63
înălţimea lui : le place minciuna ;
Un psalm al lui David – Făcut când era în
cu gura binecuvântă,
pustia lui Iuda
dar cu inima blestemă. – (Oprire)
1 Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu,
5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
pe Tine Te caut !
căci de la El îmi vine nădejdea.
Îmi însetează sufletul după Tine,
6 Da, El este stânca şi ajutorul meu,
îmi tânjeşte trupul după Tine,
turnul meu de scăpare :
într-un pământ sec, uscat şi fără apă.
nicidecum nu mă voi clătina.
2 Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt,
7 Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi
ca să-Ţi văd puterea şi slava.
slava mea ; în Dumnezeu este stânca
3 Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult
puterii mele, locul meu de adăpost.
decât viaţa,
8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui !
[Continuare în numărul viitor]
Dumnezeu este adăpostul nostru. –
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. Duminica Tomii sau Credinţa în Domnul Isus
„În seara aceleiaşi zile [a Învierii Domnului Isus], cea dintâi a săptămânii, pe
când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit
Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis : „Pace vouă !”
Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au
bucurat când au văzut pe Domnul.
Isus le-a zis din nou : „Pace vouă ! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă
trimit şi Eu pe voi.”
După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis : „Luaţi Duh Sfânt ! Celor ce le
veţi ierta păcatele, vor fi iertate ; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” Toma,
zis
Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au
zis deci : „Am văzut pe Domnul !”
Dar el le-a răspuns : „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi
dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în
coasta Lui, nu voi crede.”
După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună
cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace
vouă !” Apoi a zis lui Toma : „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi
adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea ; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
28 Drept răspuns, Toma I-a zis : „Domnul meu şi Dumnezeul meu !”
29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nau văzut, şi au crezut.” (Ioan 20 : 19 - 29)
De ce este atât de importantă credinţa pentru un om ? Şi de ce este aşa de
importantă credinţa pentru Domnul Isus ? De ce Şi-a făcut timp pentru Toma, aşa că a
venit la el i S-a arătat şi i-a cerut să facă ceea ce a spus cu opt zile înainte. Să-şi
folosească ochii şi să atingă cu degetul şi cu mâna lui semnul cuielor şi locul în care a
fost străpuns Domnului Isus cu suliţa ...
[Continuare pe pag. 2]

[Continuare de pe pag. 1]

Altfel spus : care sunt lecţiile
pentru noi ? De ce ar trebui ca şi eu să
cred în Jertfa de pe cruce, în moartea şi în
Învierea Domnului Isus ? Şi apoi oare
credinţa în Domnul Isus ca Domn şi
Mântuitor vine în urma vederii şi a
atingerii locurilor în care a fost rănit
Domnul Isus ? Să aştept ca Domnul Isus
să vină şi la mine ?
Credinţa este definită ca fiind : „o
încredere
neclintită
în
lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd”. (Evrei
11 : 1) În Evrei 11 : 6 este scris că : „fără
credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi
Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu
trebuie să creadă că El este şi că
răsplăteşte pe cei ce-L caută”.
Se poate spune că, credinţa este
mijlocul prin care pot ajunge la
Dumnezeu. Domnul Isus i-a spus lui
Saul :
„Te-am
ales
din
mijlocul
norodului acestuia şi din mijlocul
Neamurilor la care te trimit, ca să le
deschizi ochii, să se întoarcă de la
întuneric la lumină, şi de sub puterea
Satanei la Dumnezeu; şi să primească,
prin credinţa în Mine, iertare de păcate
şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”
(Faptele Apostolilor 26 : 17 – 18)
Neprihănirea (dreptatea) pe care o
dă credinţa vorbeşte aşa : „Cuvântul este
aproape de tine : în gura ta şi în inima
ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul
credinţei, pe care-l propovăduim noi.
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus
ca Domn şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi
mântuit. Căci prin credinţa din inimă se
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire.” (Romani
10 : 8 - 10)

Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici]
CAPITOLUL 15
GEORGE WHITEFIELD

Unul din cei mai vajnici şi
înflăcăraţi vestitori ai Evangheliei din
secolul al XVIII-lea a fost George
Whitefield.
El s-a născut la 27 decembrie 1714
şi era fiul unui hangiu din Glouchester,
Anglia. El era al şaptelea copil. Tatăl său a
murit când el era doar de doi ani. Opt ani
mai târziu mamă-sa s-a recăsătorit. La
vârsta de 15 ani a fost luat de la şcoală, ca
să poată munci la curăţenia hanului.
Fiindcă afacerea a mers prost, la han a
rămas fratele mai mare, iar ei s-au mutat la
Bristol. De aici merge ca servitor la
Colegiul Pembroke, Oxford.
Continuă şcoala, apoi facultatea.
Încă din prima parte a vieţii de elev, el a
dovedit bune calităţi actoriceşti. Îi plăceau
piesele teatrale pentru copii şi îşi juca rolul
excelent. Din când în când mergea pe la
adunarea credincioşilor din localitate şi
asculta predica, apoi venea la han şi le
expunea celor ce erau acolo predica,
imitându-l pe bătrânul Cole. Talentul
dramatic înnăscut în el părea că îl va face
unul din cei mai mari actori ai Angliei. A
primit chiar şi câteva medalii. Adeseori
stătea seara până târziu şi citea Biblia, dar
Duhul Sfânt nu săvârşise naşterea din nou.
Când s-a dus la Oxford, datorită
mediului, a devenit ateu. Prietenii săi l-au
târât în păcate. Dar aceasta a fost o
perioadă scurtă. Au urmat stări de
frământare şi pocăinţă. A început să
postească de două ori pe săptămână, să se
împărtăşească în fiecare Duminică, se ruga
de mai multe ori pe zi, dar sufletul său nu
avea pacea. Adeseori gemea ore întregi pe
patul său sau cu faţa la pământ cerând
izbăvirea ...
[Continuarea în numărul viitor]

BOLI EVITABILE
22. Melci şi schizofreni
[Continuarea din numărul trecut]

Dar omul, cu mintea lui pervertită,
a dat la o parte, ca fiind fără valoare,
sfaturile adevărate care ar fi putut să-l
salveze.
Cunoscând acum factorii pentru
prevenirea schizofreniei, putem să
înţelegem iubirea Tatălui care se manifestă
în poruncile de a lucra, de a ne odihni, de a
vedea lucrurile şi din punctul de vedere al
altora, de a uita de resentimente, de mânie
sau accese de furie, de a nu ţine cu orice
preţ la o autoafirmare violentă şi de a
deschide uşa inimilor noastre, astfel ca
Duhul Mângâietor să poată intra.
Dacă acceptăm şi rezultatul
cercetărilor ştiinţifice că schizofrenia este
„o reacţie specifică a sentimentelor de
frică şi nelinişte”, atunci vom înţelege şi
accentul pus de Isus şi de apostoli pe
umplerea cu Duhul Sfânt care este
personificarea păcii. „Vă las pacea ; Vă
dau pacea Mea ...”. [Ioan 14 : 27]
23. O lecţie: John D. Rockefeller
Ca tânăr, John D. Rockefeller senior, era
tot atât de voinic şi zdravăn ca un flăcău
[de] fermier. Când s-a apucat de negoţ, el a
muncit mai mult decât un sclav mânat de
cravaşa şefului.
La vârsta de 33 de ani avea primul
milion de dolari. Fără răgaz, orice moment
era consacrat pentru lucru.
La 43 de ani el stăpânea cea mai
mare afacere comercială din lume.
La vârsta de 53 de ani era cel mai
bogat om de pe pământ şi singurul
miliardar din lume.
Pentru această realizare, el şi-a
vândut propria fericire şi sănătate. El a
contractat o alopecie, o stare în care cade
nu numai părul capului ci şi o parte din
gene şi sprâncene.

Unul din biografii lui spunea că
Rockefeller arăta ca o mumie. Venitul său
era de un milion de dolari pe săptămână,
dar digestia sa era aşa de proastă încât
putea să mănânce numai biscuiţi şi lapte.
Ca şi Scrooge (personaj principal
într-un roman de Dickens), John D. era
singuratec şi mut. El a mărturisit odată că
dorea să fie iubit, dar nu-şi dădea seama că
oamenii iubesc numai pe aceia din care
emană iubirea.
Lipsit de consideraţie pentru alţii,
în mocirla plăcerii lui de a-şi mări tot mai
mult profiturile, zdrobea adesea pe cel
lipsit de ajutor. Era atât de urât pe
terenurile petrolifere din Pensylvania, încât
oamenii pe care i-a sărăcit i-au spânzurat
portretul. El era păzit zi şi noapte de gărzi
personale.
Enorma avere pe care a acumulat-o
nu-i dădea pace nici fericire. Până la urmă
constată că era înăbuşit de averea pe care
căuta s-o acumuleze şi s-o conducă. Nu
putea să doarmă şi nu se putea bucura de
nimic ...
[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]

