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CAPITOLUL 7
35 Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei,
când au zis : „Cine te-a pus pe tine stăpânitor
şi judecător ?”, Dumnezeu l-a trimis ca
stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul îngerului
care i se arătase în rug.
36 El i-a scos din Egipt şi a făcut minuni şi
semne în Egipt, la Marea Roşie şi în pustiu,
patruzeci de ani.
37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel : „Domnul
Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii
voştri un Proroc ca mine : de El să ascultaţi.”
38 El este acela care, în adunarea israeliţilor
din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe
muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit
cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.
39 Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au
nesocotit : şi, în inimile lor, s-au întors spre
Egipt ;
40 şi au zis lui Aaron : „Fă-ne nişte dumnezei
care să meargă înaintea noastră ; căci acest
Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu
ştim ce s-a făcut.”
41 Şi, în zilele acelea, au făcut un viţel, au
adus jertfă idolului şi s-au bucurat de lucrul
mâinilor lor.
42 Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei şi i-a
dat să se închine oştirii cerului, după cum este
scris în cartea Prorocilor :
„Mi-aţi adus voi vite înjunghiate şi jertfe timp
de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui
Israel ?…

43 Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei
zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-aţi
făcut ca să vă închinaţi lor ! De aceea vă voi
strămuta dincolo de Babilon.”
44 Părinţii noştri aveau în pustiu Cortul
întâlnirii, aşa cum îl rânduise Cel ce a spus lui
Moise să-l facă după chipul pe care-l văzuse.
45 Şi părinţii noştri l-au adus, la rândul lor,
sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara
stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a
izgonit dinaintea părinţilor noştri; şi a rămas
acolo până în zilele lui David.
46 David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu
şi a cerut să ridice o locuinţă pentru
Dumnezeul lui Iacov.
47 Şi Solomon a fost acela care I-a zidit o
casă.
48 Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri
făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul :
49 „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi
pământul este aşternutul picioarelor Mele.
Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice
Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă ?
50 N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?
…”
Uciderea lui Ştefan cu pietre
51 …Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur
cu inima şi cu urechile ! Voi totdeauna vă
împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut
părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.
52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinţii
voştri ? Au omorât pe cei ce vesteau mai
dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care Laţi vândut acum şi L-aţi omorât ... [Cont. în nr. viitor]

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” !
[Biblia, I Samuel 25 : 6]
ROMÂNIA • CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STR. CASTANILOR • Nr. 119 • Cod 320 030

Editorial. „Este aici cineva care știe să se roage ?” (II)
Tot astfel intră nenumărați oameni și în căsnicie fără rugăciune ; ei deschid o
afacere, aleg o meserie fără rugăciune. Mulți merg la spital, sunt anesteziați cu
cloroform înaintea unei operații fără rugăciune, mor și merg în veșnicie fără rugăciune.
Dar trebuie să înțelegi corect, că vorba „rugăciune” nu înseamnă să spui o
rugăciune învățată pe dinafară sau să citești o rugăciune dintr-o carte de rugăciuni –
nu, ci să te rogi înseamnă : să strigi cu încrederea inimii la Dumnezeul atotștiutor,
atotputernic, prezent, cu încrederea că EL ascultă, că poate și vrea să ajute și să
salveze.
Făgăduințele Lui Dumnezeu nu sunt valabile, bunăoară, numai în domeniul
vinei și al păcatului – nu, ci și în sărăcie, în boală, în primejdie iminentă, în criză de
locuință, dacă ne-am rătăcit în pădure, în furtună pe mare sau oricum altfel s-ar numi
miile de nevoi pământești.
Există un Ajutător atotputernic aproape de oameni. Cine-L cheamă, aceluia îi
va răspunde.
„Cereți și vi se va da ; căutați și veți găsi ; bateți și vi se va deschide. Căci
oricine cere primește ; cine caută găsește ; și celui ce bate i se va deschide”. (Matei 7 :
7 - 8)
Este așa de bine dacă oamenii, care încă nu-L cunosc pe Isus ca Mântuitor al
lor și, prin urmare, nici pe Dumnezeu ca Tată al lor, pot să arunce priviri în realitatea
unei vieți cu Dumnezeu !
În mijlocul strâmtorărilor acestei vieți agitate este atât de mult nevoie ca
oamenii să primească dovezi de încredere despre iubitoarea purtare de grijă a
Dumnezeului credincios, care răspunde rugăciunii credinței.
De aceea să împărtășim câte ceva din experiențele unei mari case de caritate,
în care este zilnic nevoie pentru mai bine de 300 de persoane de : mâncare, locuință,
haine, pantofi ....
[Va continua în numărul viitor]

Charles Darwin, făuritor de mit. Recenzie de carte (II)
De ce am ales să prezentăm această recenzie de carte ?
Pentru a ne reaminti în această perioadă, de diferența dintre
valorile estului și ale vestului Europei.
1968-2018 : 50 DE ANI DE MÂNIE, SEPARARE
ȘI ÎNSTRĂINARE
Anul 1968 a fost un an de ruptură. Ruptura între generații și
între cele doua Europe, de est și de vest. A fost anul în care
tinerii Europei occidentale s-au detașat ireversibil de
valorile părinților lor, optând pentru secularism și valorile
lui : divorț, emanciparea sexuală, ateism, avort, contraceptive, pornografie, concubinaj, dizolvarea familiei și a
căsătoriei. Detașarea s-a produs abrupt și s-a manifestat
în proclamațiile, protestele și acțiunile studenților din acel
an. A fost anul protestelor masive ale studenților francezi în
luna mai, urmate de protestele la fel de masive ale studenților din Mexico City. Tot în același an, în Statele Unite
studenții și generația tânără au lansat proteste masive împotriva războiului S.U.A. din Vietnam și mișcări de emancipări sociale și sexuale în San Francisco. În același an a
fost asasinat liderul mișcării pentru drepturi civile a populației de culoare din Statele Unite, pastorul Martin Luther
King.
Anul 1968 a fost un an al exuberanței și mesianismului revoluționar în care generația
mai în vârstă a cedat, în mod treptat, presiunilor generației tinere. Revoluționarii anilor 1968 au
promis o nouă epocă, seculară, prosperă și dezancorată de tradițiile și constrângerile sociale
moștenite de la părinții lor.
Evenimentele din anul 1968 reflectă cauza separării valorice a europenilor estici de cei
occidentali. A fost anul în care intoxicarea Occidentului cu Marx, Darwin și Freud a atins un
punct culminant și ireversibil. Cei trei, împreună cu discipolii și adepții lor, au definit
fundamentele valorice ale secularismului occidental până în ziua de astăzi.
Occidentul i-a îmbrățișat pe Marx, Darwin și Freud, iar apoi pe discipolii lor, și le-a
folosit dogmele ca substitut pentru valorile și credința creștină. O nouă Europa a apărut pe
orizont, ancorată valoric în învățăturile acestor trei discipoli ai secularimsului.
Occidentul i-a îmbrățișat pe cei trei așa cum Europa de Est l-a îmbrățișat pe
Dumnezeu și a rămas fidelă creștinismului și valorilor creștine în pofida asupririi musulmane și
a ateismului comunist. Încercările autoritare ale deceniilor postbelice de a impune valori
seculare în Europa de Est au eșuat, astăzi est-europenii fiind mai atașați de creștinism și
valorilor lui mai mult ca în vremea comunismului. În timp ce convingerea occidentalilor,
formulată în scrierile lui Darwin, că descind din animale se cimenta tot mai mult, convingerile
est-europenilor că sunt creaturi ale lui Dumnezeu se întăreau și ele.
Două poziții ireconciliabile. În timp ce occidentalii păstrau monumentele lui Marx și
eliminau crucile și simbolurile religioase din spațiul public, în Europa de Est, est-europenii
demolau statuile lui Marx și ridicau biserici și cruci. În timp ce occidentalii închideau biserici și
musulmanii deschideau moschei, est-europenii construiau biserici și catedrale.
Occidentalii își clădeau viitorul pe soclul secularismului marxist, darwinist și freudian,
iar est-europenii pe soclul valorilor tradiționale, creștine și pe credința în Dumnezeu.
[Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]
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Din cartea Boli evitabile

Capitolul 10
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru Nu ceea ce mâncăm este ceea ce ne mistuie
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă Într-o seară un bărbat de aproximativ 40 de ani intră
în cabinetul meu.
viaţa veşnică”.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Cartea veche

298. Serviciul credincios
„Cel mai mare va fi rob celui mai mic ... ”.
ROMANI 9 : 12

Cetatea Gibraltar în 1772 – 1782 era ocupată
de spanioli şi francezi.
Generalul Elliot inspectează patrulele şi se
opreşte lângă un soldat englez, care nu salută.
„Ce, eşti somnoros ?”, întreabă generalul.
„Nu Domnule General, dar înainte cu un sfert
de oră am fost grav rănit, deci nu pot nici
saluta”. „De ce n-ai alergat la postul cel mai
apropiat spre a fi legat la răni ?” zise generalul.
Soldatul răspunse că un soldat bun nu poate
părăsi postul său.
Generalul îl trimite să se bandajeze, dar
soldatul nu voeşte să plece, neavând cine să-l
înlocuiască. Atunci generalul luă locul
soldatului până când a venit alt soldat iar cel
rănit a plecat la spital. Câtă credincioşie în
armata lumească. Cu atât mai vârtos se cere
credincioşie în armata Lui Hristos.

Dicţionar de cuvinte,
expresii, citate celebre
• Lupta pentru existență – expresie de
multe ori citată în englezește : The struggle
for life, spre a semnala că se face referire la
teoria lui Darwin, susținută în : Originea
speciilor ... apărută în 1859 și al cărei lung
titlu se încheie cu the struggle for life. Aici
cuvintele „lupta pentru existență” își
păstrează efectiv înțelesul ... Expresia n-a
fost creată de Darwin. Aceeași idee o
întâlnim la filozoful german Leibniz care a
trăit cu două secole înaintea lui Darwin ... De
asemenea, economistul englez Malthus, în
cunoscută lui lucrare despre populație,
apărută în 1798, vorbea de „the struggle for
existence” (lupta pentru existență) ...
Apostolul Pavel le-a reamintit creștinilor din
Tesalonic : „Căci, când eram la voi, vă
spuneam lămurit : „Cine nu vrea să lucreze
nici să nu mănânce”. (II Tes. 3 : 10)

Îl supăra stomacul şi nu putea să doarmă. I se părea
că va trebui să-şi părăsească serviciul, ceea ce l-ar fi
făcut incapabil să-şi întreţină familia compusă din
trei persoane.
În timp ce-l consultam, nu am descoperit nicio
maladie corporală, dar am recunoscut că era la
marginea unei serioase prăbuşiri nervoase.
După ce mi-a spus câteva din stările care le bănuia
el că i-au cauzat deranjamentul, mai adăugă :
„Doctore, am făcut şi alte lucruri care ar putea să
mă pună în dosul gratiilor”.
Am constatat că aveam de-a face cu ceva care
depăşea efectele unui calmant. I-am spus aceasta şi
l-am sfătuit să-şi plece capul pe biroul meu, să
mărturisească tot şi să ceară iertare pentru toate
Tatălui Ceresc.
Simplu şi serios, el făcu acest lucru. Imediat şi în
mod miraculos, Dumnezeu a îndepărtat „acel
material care apăsa greu asupra inimii”.
Au trecut câţiva ani şi omul nu a pierdut nicio zi de
lucru.
El este fericit şi plin de viaţă. Tulburarea lui nu a
fost urmarea unei alimentaţii false ci a fost
provocată de nişte stări sufleteşte care îi ehinuiau
organele vitale.
[Va continua]

Proverbe armeneşti despre natură
• O floare neînsemnată și nevolnică pare foarte
viguroasă pentru cineva care s-a autoeducat în
spiritul studiului naturii. Floarea aceea este un
dascăl care îl învață, pe cel dornic să privească,
să mediteze și să studieze, legea existenței și
vieții ei. Hacob Cecizian • Natura întreagă este un
cântec. Petros Durian • În sămânța florii se găsește
minunea minunilor naturii. Avetik Isahachian
(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 !”

