Jertfa dragostei este răsplătită

LA MULȚI ANI
BINECUVÂNTAȚI!

Le dorim celor născuți în luna
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”Dumnezeul nădejdii să vă umple
de toată bucuria şi pacea pe care
o dă credinţa, pentru ca, prin
puterea Duhului Sfânt,
să fiţi tari în nădejde!”
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Fred Hermon obișnuia să-și înceapă discursurile sale întrebând audiența : ”Știți cumva
cine a fost primul antrenor al lui Jim Thorpes ; (un medaliat la olimpiada din 1912 la
pentatlon și decatlon ) ? Știți cine l-a învățat pe Einstein aritmetica pe când acesta era
în clasa a II a ? Sau cine a a fost profesorul de pian al marelui pianist Pederewski ?
Folosind aceiași introducere, noi s-ar putea să întrebăm : „Cine a fost învățătorul de
scoală duminicală a lui Billy Graham ? Deși nu cunoaștem răspunsul la aceste întrebări
și nici numele celor ce au împlinit aceste slujiri, putem ști cu siguranță că acea jertfă a
dragostei depusă la începuturi, a fost urmată de un seceriș bogat !
Bill Havens urma să reprezinte U.S.A. în echipa de canoe,
la olimpiada din 1924. În acea vreme însă se confrunta
cu o dilema : primul său copil urma sa se nască chiar în
prima zi a competiției. Soția sa l-a încurajat să meargă la
aceasta competiție, dar Bill a hotărât să rămână. Colegii
săi de echipă au câștigat medalia de aur. Dar el a pierdut
șansa de a o primi împreună cu ei. Ca totul să fie și mai
rău, copilul așteptat nici nu s-a născut respectând calculele părinților, ci numai după trei săptămâni după ce s-a
încheiat competiția ! După 24 de ani însă, acel băiat ce nu s-a născut la timpul așteptat
l-a sunat pe tatăl său din Helsinki anunțându-l că a câștigat medalia de aur la
olimpiadă. Frank ,când s-a făcut mare a început să practice acelașii sport ca tatăl său și
i-a adus tatălui bucuria de a avea în familie medalia pe care o pierduse, pentru că a
decis să rămână lângă soția lui.
Oricine este gata să facă o jertfă a dragostei , va avea parte în timp de o răsplată pe
măsură, pentru că în mijlocul provocărilor vieții, dragostea face diferența!

”Dumnezeul răbdării şi al mângâierii
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi
cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”

Stau 'naintea Ta, o, Doamne
Și mă-nchin cu mulțumire
Că-n nemărginita-Ți milă, simt în mine-a Ta iubire!
Vin cu mulțumiri, o, Doamne,
Pentru casa ce mi-ai dat,
Pentru dragostea de Tată ce m-a binecuvântat!
Mulțumesc pentru soția,
Care-i dar din partea Ta!
Și pentru viața care am trăit-o eu cu ea!
Mulțumesc pentru copii,
Pe care Tu mi-ai dat,
Și-i încredințez în Haru-Ți să rămână neîncetat!
Stau 'naintea Ta, o, Doamne,
Și te rog pentru ai mei
Să ne ții tari în credință, pân' veni-vei să ne iei!
Te mai rog în casa noastră,
Tu cu pacea Ta să stai
Pentru ca ea să fie, zilnic, Doamne-un colț de rai!
Mulțumesc și pentru locul
Unde, Doamne, Te slăvim!
Și de câte ori de strângem, în prezența Ta să fim!
Mulțumesc pentru
Cuvântul care-aicea e citit
Și pentru aceeia care, a-l vesti, n-au obosit!
Te slăvesc, o, Doamne mare și te recunosc Stăpân
Peste toată-a Ta lucrare,
Iar eu, serv al Tău rămân!
PETRU MARUȘCA

FAMILIA
Probabil că cea mai atrăgătoare familie din Noul
Testament este familia lui Timotei. Apostolul Pavel dă
mărturie de credinţa sinceră a mamei Eunice şi a bunicii
Lois (2 Timotei 1.5), apoi în cap. 3.15, el adaugă: „din
pruncie cunoşti Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea
înţelepciune spre mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.” Ce
minunată moştenire pentru un copil: să cunoască Sfintele
Scripturi! Chiar dacă noi nu lăsăm ca moştenire copiilor
noştri mare lucru din punct de vedere material, însă dacă iam iniţiat din copilărie în cunoaşterea Cuvântului lui
Dumnezeu, le-am pus la dispoziţie cea mai mare şi mai
preţioasă comoară care întrece
tot ce are lumea întreagă. Bunica Lois şi mama Eunice aveau o
credinţă vie, neprefăcută, şi noi
putem fi siguri că amândouă l-au
instruit pe Timotei, pe când el
era încă un copilaş, în cunoaşterea Sfintelor Scripturi,
pentru că tatăl lui era Grec. Rezultatul? ÎI puteţi constata
citind cele două epistole scrise de apostolul Pavel lui
Timotei. Ele nu au nimic asemănător în toată literatura
acestei lumi. Fire timidă, gata oricând să izbucnească în
plâns, foarte tânăr încă, Timotei rămâne totuşi acela pe care
apostolul se sprijinea mai mult ca pe oricare altul. De ce?
Pentru că Scripturile îi umpleau inima şi pentru că avea o
credinţă sinceră. Este un exemplu vrednic de urmat de noi
toţi: ca bunici şi ca părinţi să căutăm cu toate puterile
noastre şi cu înţelepciunea care vine de sus să facem
pentru copiii noştri ceea ce au făcut Lois şi Eunice pentru
Timotei. Să ne bizuim, din toată inima, pe Acela care este
singurul în stare să transforme omul lăuntric (lucrare pe
care Biblia o numeşte „naştere din nou”) şi astfel credinţa
sinceră şi cunoaşterea Cuvântului vor conduce şi vor
menţine tineretul nostru pe calea cea dreaptă.
G. C. Willis (sursa: www.clickbible.org)
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CHINA interzice școlile duminicale
și taberele de vară pentru creștini
Funcționarii chinezi din provincia Zhejiang au dat ordin să se
închidă toate școlile duminicale cu scopul de a evita ca bisericile să
organizeze vreun eveniment în timpul lunilor de vară. Un lucru
similar s-a produs și în provincia Henan unde s-a interzis bisericilor
să organizeze tabere de vară pentru tineret. Autoritățile și-au motivat
gestul făcând apel la „temperaturile ridicate”
pentru a împiedica organizarea taberelor. „O măsură puțin uzuală”, conform unui creștin din
zonă, deoarece astfel de tabere au fost permise.
Persecuția în China
„În timpul președinților Jiang Zemin și HuJintao,
guvernul a fost mai tolerant cu privire la predicare și activitatea
misionară. Dar după ce Xi Jinping a ajuns la putere, controlul
guvernamental asupra religiei s-a întărit”, a declarat Zhang la China
Aid. Sute de pastori și activiști creștini au fost arestați în China în
ultimii ani pentru că au protestat împotriva demolării bisericilor.
Guvernul ateist al Chinei a calificat adunările creștine ca pe un risc
pentru securitatea națională. Conform unui raport publicat de China
Aid în martie, aproximativ 100 de milioane de persoane, inclusiv
creștinii protestanți, se confruntă cu nivele ridicate sau foarte
ridicate de persecuție, din partea Partidului Comunist Chinez.
Sursa: infocrestin.ro

