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(Continuare în numărul următor)
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. Nu vă îngrijoraţi gândindu-vă (VI)
[Continuare din numărul trecut]
Ca să-şi ascundă identitatea, Armando purta perucă, barbă şi mustăţi. La început,
Juan nu i-a acordat nicio atenţie vizitatorului său. Dar Armando a lucrat cu înţelepciunea
care vine de la Dumnezeu.
După câteva vizite, lucrurile s-au schimbat. Juan a început să vorbească despre
amărăciunea trăită în copilărie şi despre toate neîmplinirile care l-au dus pe calea păcatelor.
La una din vizite, Armando şi-a dat jos masca şi i-a spus că el este fratele său.
Semănau leit unul cu altul la fizic.
Juan a început să plângă ca un copil. Ce a ajuns el şi ce a ajuns fratele său!
Armando a făcut fratelui său marea propunere : să-l înlocuiască în condamnarea la moarte.
Juan s-a împotrivit la început, dar la insistenţele fratelui său Armando, a acceptat
cu mare greutate.
La ultima vizită şi-au schimbat masca. Armando i-a spus ultimul mesaj : „Adu-ţi
aminte că de acum tu nu mai trăieşti viaţa ta, ci viaţa lui Armando Escalantes.
Să nu uiţi că un altul care trebuie să moară pentru tine nu mai există. Trăieşte
demn de iubirea mea.“
După numai două săptămâni, la 28 iulie 1973, în sala ticsită a tribunalului, juriul a
anunţat sentinţa capitală a lui Juan. Undeva în sală, un singur tânăr ştia că cel condamnat
murea în locul său.
După proces, Juan a început o altă viaţă. Cu mult tact, noul său tată a reuşit să-l
conducă pe calea cea bună. Familia Escalantes a trăit din nou zile frumoase până când
acest al doilea fiu al lor a murit într-un accident de elicopter ...
La fel cum Juan a scăpat de la moarte datorită faptului că Armando a murit în
locul lui, tot la fel și eu pot accepta Jertfa Domnului Isus.
Domnul Isus a murit pentru toți oamenii, dar de Jertfa Lui vor beneficia (și
beneficiază) numai cei ce cred în El. Pentru a fi mântuit, omul are nevoie de pocăinţă, (este
acel regret profund pentru păcatele făcute) şi de credinţa în Jertfa Domnului Isus, Cel care
prin moartea Lui înlocuitoare, ne curăţă prin sângele Lui de orice păcat.

Înainte de a încheia acest studiu, vom recapitula câteva adevăruri :
1. Îngrijorarea îmi poate face mult rău, (chiar dacă rămâne doar în mintea
mea) ! Pentru o viaţă liniştită, este foarte important să cunosc Cuvântul Lui Dumnezeu :
„ ... nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi
bea ; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.
Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât
îmbrăcămintea ?” (Matei 6 : 25) Cu alte cuvinte : Din moment ce Dumnezeu ţi-a dat
viaţa, va avea El grijă şi de ce ai nevoie !
2. Acţiunea, (munca, înfăptuirea) sunt remedii foarte bune pentru a scăpa de
gândurile negre produse de îngrijorare.
Activitatea constantă face bine sufletului. Dar pe lângă muncă, omul trebuie să
intre în sine însuşi, pentru a constata ce fel de gânduri are în sufletul lui.
Expresia actuală pentru a intra în sine însumi este introspecţie. Definiţia este
următoarea : „Observare și interpretare a propriilor stări și dispoziții mentale și
emoționale ; autoobservare”. (Dex)
3. Introspecţia precede curăţarea sufletului de păcatele înfăptuite şi
semănarea în inima mea a unui alt fel de sămânţă : Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia).
Sufletul omului în Biblie fiind comparat cu o grădină, gândurile de îngrijorare pot
fi comparate cu buruienile (spinii de exemplu) care trebuie să fie smulse, dacă vrem să
avem o viaţă liniştită ...
(Va continua)

Povestiri cu tâlc !
Doi soţi, un bărbat şi o femeie, pentru nişte
nimicuri, s-au certat.
Se mai întâmplă în familie, chiar şi în familiile
creştine.
Şi nu vorbeau. Fiecare o făcea pe supăratul,
fiecare îl considera pe celălalt că e vinovat şi
nu voia nici unul să rupă tăcerea ; mai ales
bărbatul, care se considera superior, fiind şi
om de afaceri.
La un moment dat, bărbatul trebuia să plece
într-o călătorie de afaceri şi avea avion a
doua zi dimineaţă.
De obicei, când trebuia să se scoale mai de
dimineaţă, îl trezea soţia, dar acum, fiind
hotărât să nu rupă el tăcerea primul, nu i-a zis
soţiei să-l trezească.
Totuşi avea nevoie se trezească mai de
dimineaţă, de aceea, fiind mai „înţelept” (ca
de obicei), a scris pe o bucată de hârtie :
"Te rog să mă trezeşti la ora 5“ şi a lăsat
biletul unde ştia că soţia o să-l găsească.
În dimineaţa următoare, bărbatul se trezeşte
şi vede că este ora 9 şi că a pierdut avionul.
Furios, tocmai se pregătea să se certe iar cu
soţia lui pentru că nu l-a trezit, când, lângă
pat, observă că lângă hârtia pe care scrisese
el seara : "Te rog să mă trezeşti la ora 5“, era
un bilețel pe care scria :
"Este ora 5. Trezeşte-te !". Fără … cuvinte.

Despre rugăciune (Dr. Christian Hallesby 1879-1961)
Caracterul rugăciunii
Neputinţa în rugăciune se aseamănă mult cu
starea în care se afla paraliticul sau slăbănogul.
La început i-a fost penibil, ba chiar aproape
insuportabil să fie atât de neputincios încât să nu
fie în stare să-şi apropie o lingură de gură sau
să-și apere faţa de o muscă.
Este uşor de înţeles că el n-a suportat toate
acestea fără grozave proteste interioare şi a
încercat prin orice mijloc posibil să-şi folosească
mădularele sale ca mai înainte. În cele din urmă
s-a obişnuit cu boala lui şi cu neputinţa lui. El
este acum tot atât de neputincios ca înainte, dar
starea asta nu-l mai îngrijorează sau chinuie. Ea
îi aparţine asemenea unei părţi de trup şi viaţă
care-i imprimă toată acţiunea şi existenţa sa.
În toate are nevoie de ajutor şi este un lucru
umilitor. Dar observă cum l-a transformat
această umilinţă. Rugămintea lui de a fi ajutat –
liniştită şi nepretenţioasă – este aproape ca o
rugăciune de iertare pentru faptul că a trebuit să
apeleze la ajutor. Cât de recunoscător este el
pentru ajutor ! Toate gândurile şi planurile lui
decurg din neputinţa sa. El depinde cu totul de
cel care-i poartă de grijă. Noi observăm cum
această dependenţă este o legătură deosebită
între el şi cel care-l îngrijeşte. O legătură mai
puternică între oameni nu poate fi înnodată.
(Va urma)

Versetul de aur al Bibliei

Din cartea Boli evitabile

Capitolul 6. Ei au de plătit diavolului
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
Odată cu apariţia medicamentelor pe bază de
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, sulf şi a penicilinei, s-a crezut că boala
venerică va fi distrusă complet, deoarece
ci să aibă viaţa veşnică”.
atunci când a apărut penicilina la începutul
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Cartea veche

246. Pocăinţa
Examenul conştiinţei
„Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa
voastră”. ( Evanghelia după Matei 3 : 8)
Cel ce se pocăieşte, înainte de a merge la
preot îşi examinează conştiinţa : „Fiecare să-şi
cerceteze fapta lui”. (Galateni 6: 4) Sf. Ioan
Scărarul spune despre călugării deşerturilor din
Orient că ei purtau anume un brâu de pocăinţă
pe care îşi însemnau toate gândurile, cuvintele
şi faptele rele ca într-un registru. Când se
spovedeau aveau putinţa de a-şi spune toate
păcatele.
Să ne examinăm şi noi conştiinţa ca să nu fim
încrezuţi ca şi un tânăr călugăr din Alexandria
care s-a lăudat stareţului că el e virtuos.
Bătrânul stareţ răspunse: „Cel ce nu-şi
cunoaşte păcatele nu poate fi tocmai virtuos”.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre
• Cui bono ? Cuvinte latineşti care înseamnă
„la ce bun ?” în sensul de „în folosul cui ?”,
„în interesul cui ?”. Aceste cuvinte dintr-o
pledoarie a lui Cicero (Pro Roscio Amerino,
cap. XXXX) sunt puse în seama judecătorului
roman Luscius Cassius Pedanius care,
instruind un asasinat, dăduse dispoziţie să se
cerceteze „cui bono”, cui putea folosi omorul.
Se mai spune că filozoful Cato avea obiceiul
să întrebe ori de câte ori se propunea un
proiect : „cui bono?” - cui o să folosească ?
Se mai poate întrebuinţa şi în înţeles de scop
final. De pildă : „Nimic nu prezintă un interes
serios dacă nu se ştie cui bono” (vezi şi Cui
prodest ?).
• Cui prodest ? (lat. „Cui foloseşte ? Cui
serveşte ?”). Expresie frecvent întrebuinţată în
multiple împrejurări. De exemplu : se comite
un act inexplicabil. Căutându-se dezlegarea
sau autorul necunoscut se pune întrebarea :
cui i-a putut folosi ? Cui prodest ?

anului 1940, cazurile de boli venerice au
început să scadă în ţările civilizate.
Această descreştere a continuat până în anul
1950 când a luat din nou un sens ascendent în
Statele Unite.
În Suedia a fost de asemenea o descreştere a
cazurilor de gonoree din 1946 până la 1949.
Acum aflăm că gonoreea începând din 1949 a
săltat extraordinar.
De fapt, între anii 1949 şi 1952 gonoreea "s-a
dublat în districtul Stockholm". Din anul 1953
numărul cazurilor de gonoree depăşea totalul
altor zece boli contagioase principale …
Aceste creşteri au apărut în ciuda marelui
accent pus pe propaganda educativă.
Diavolul, desigur, culege tributul său oricând şi
oriunde oamenii nu respectă avertismentul
biblic : "Fugiţi de curvie ! Ori ce alt păcat pe
care îl face omul este un păcat săvârşit în
afara trupului, dar cine curveşte, păcătuieşte
împotriva trupului său". ( I Corinteni 6 : 18)
Militarii americani din Coreea au constatat că
nici chiar penicilina nu îi scutea să plătească
tribut diavolului ...
(Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre dorinţă
• Flămândul visează pâine, setosul- apă.
• Găina flămândă visează boabe.
• Omului ce-i lipseşte, inima-i doreşte.
• Orice dorinţă neînfrânată de înţelepciune este
ca o fiară dezlănţuită (Hrant Avakian). (Din
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979).

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
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 !”

