
   Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

ROMÂNIA •  CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STRADA CASTANILOR • NR. 119  •  COD 320 030

Editorial. Pacea cu Dumnezeu 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

Apărarea lui Pavel
10 După  ce  i-a  făcut  dregătorul  semn  să
vorbească, Pavel a răspuns :
„Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul
neamului acestuia,  voi  răspunde cu încredere
pentru apărarea mea. 11 Nu sunt mai mult de
douăsprezece zile, te poţi încredinţa de lucrul
acesta,  de  când  m-am  suit  să  mă  închin  la
Ierusalim.  12 Nu m-au găsit  nici  în  Templu,
nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă
cu cineva sau făcând răscoală de norod.
13 Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care
mă pârăsc acum.
14 Îţi  mărturisesc  că  slujesc  Dumnezeului
părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc
partidă ; eu cred tot ce este scris în Lege şi în
Proroci
15 şi  am în Dumnezeu  nădejdea  aceasta,  pe
care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor
drepţi şi a celor nedrepţi.
16 De  aceea  mă  silesc  să  am  totdeauna  un
cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor.
17 După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să
aduc  milostenii  neamului  meu  şi  să  aduc
daruri la Templu.
18 Tocmai  atunci  nişte  iudei  din  Asia  m-au
găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu
zarvă.
19 Ei înşişi ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta
şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea.
20 Sau  să  spună  aceştia  singuri  de  ce
nelegiuire  m-au  găsit  vinovat,  când  am  stat
înaintea soborului ... ”.                          [Va continua]
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CAPITOLUL 24 
Pavel la Cezareea

1 După cinci zile, a venit marele preot Anania
cu  unii  din  bătrâni  şi  cu  un  vorbitor,  numit
Tertul. 
Au  adus  înaintea  dregătorului  plângere
împotriva lui Pavel. 
2 Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l
pârască astfel :
„Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm
de o pace mare ; şi neamul acesta a căpătat
îmbunătăţiri  sănătoase  prin  îngrijirile  tale.
3  Lucrul  acesta  îl  mărturisim  cu  toată
mulţumirea,  în  toată  vremea  şi  în  tot  locul.
4 Dar,  ca  să  nu  te  ţin  prea  mult,  te  rog  să
asculţi,  în  bunătatea  ta,  câteva  cuvinte.
5 Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă :
pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe
tot  pământul,  este  mai  marele  partidei
nazarinenilor
6 şi a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi
am pus mâna pe el. 
Am vrut să-l judecăm după Legea noastră, 
7 dar a venit  căpitanul Lisias,  l-a smuls din
mâinile noastre cu mare silă 
8 şi a poruncit pârâşilor lui să vină înaintea
ta. 
Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de
la  el  toate  lucrurile  de  care  îl  pârâm  noi.”
9 Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au
spus că aşa stau lucrurile. 

Un  subofițer  tânăr  a  găsit  pacea  cu  Dumnezeu  pe  patul  de  suferință  ;  el  a
mărturisit:  „Știu că sunt împăcat cu Dumnezeu, inima mea are pace cu Dumnezeu, sunt
fericit în Domnul.”Domnului I-a plăcut ca puțin înainte să plece acasă acest creștin tânăr,
să-i pecetluiască această preafericită siguranță printr-un vis deosebit, pe care el l-a povestit
prietenilor lui după cum urmează. 

„În visul meu am ajuns la poarta cerului și am vrut să intru. Dar bărbatul de la
poartă a întrebat de certificatele mele de bună purtare. I-am spus că nu le am la mine.  

„Trebuie să le ai”, a spus el, „căci nimeni nu are voie să intre, numai dacă și-a
arătat înainte hârtiile de bună purtare.” Așa că m-am întors și le-am luat. Dar când am
aruncat o privire în ele, m-am îngrozit. Credeam că am comis numai două sau trei greșeli
mici  și  deloc  din  cele  mari,  dar  acum am găsit  certificatele  de  bună  purtare  pline  de
pedepse mici și mari. 

Inima mi s-a făcut cât un purice când am ajuns din nou la poarta cerului și i-am
predat omului hârtiile de bună purtare. Când a privit în ele a dat din cap și a spus : „Cu
aceste hârtii nu poți să obții intrare aici. Chiar și o greșeală mică îți închide poarta în față
pentru totdeauna”. M-am târât trist de acolo. După toate aparențele, trebuie să fi fost mult
mai rău decât am crezut vreodată. Deodată m-a strigat cineva de pe zid : „De ce nu vii
înăuntru  ?” Nu pot”,  am răspuns.  „Hârtiile  mele  de bună purtare  sunt prea  negre,  mă
împovărează îngrozitor.” „Dar”, a spus el, „n-ai spus că crezi în Isus, al cărui sânge curăță
de orice păcat ?” „Da,” am răspuns, „cred în EL !” ”Atunci mai privește o dată în ele !” 

M-am uitat  și  nu se  mai  vedea  nici  cea mai  mică greșeală.  Toate  dispăruseră.
Hârtiile erau albe. Și pe când i le înmânam din nou omului de la poartă, el a strigat :  

„Curate, curate de tot !” Am trecut prin poartă înăuntru, în cer. Atunci m-am trezit
cu o bucurie vie.” De-ar fi acest vis al tânărului ofițer spre binecuvântarea multora, ca să
înțeleagă ce înseamnă să apuce prin credință împăcarea desăvârșită, veșnic valabilă, care a
fost înfăptuită pe Golgota.  Ce plăcută și ce potrivită este această prezentare a puterii
ispășitoare a sângelui lui Isus !
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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

PROVERBE LATINE
RIVALITATE

•  În  satul  cu  mulţi  cocoşi,  noaptea  nu  se
luminează.  •  Când  sunt  două  gospodine  în
casă,  podeaua  rămâne  nemăturată.  •  Două
picioare într-o opincă nu încap. [Din Proverbe şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
332. Timpul, pre ul luiţ

Creştinul  bun  toată  vremea  trebuie  să  o
folosească  bine,  dacă  voeşte  să  se
mântuiască.  Închipuiţi-vă  o  corabie  pe
mare : cum aleargă cu iuţime pe valuri, dar
căpitanul  nu  ţine  seama  clipă  de  clipă,
minută  de  minută  în  ce  direcţie  apucă
corabia . Cu cât mai mare e întrelăsarea,
cu cât mai multe minute trec iar căpitanul
nu  se  uită  la  compas,  cu  atât  mai  mult
corabia  nu-şi  va  ajunge  ţânta.  Aşa  şi
creştinu l: nu se cugetă azi, nu se cugetă
mâne  la  mântuire,  până  ce  uită  pentru
totdeauna de datoriile lui şi nu mai ajunge
scopul dorit : fericirea.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 6

JAN HUS
Wycliffe a tradus Biblia în limba engleză,
punând-o  în  mâna  poporului,  iar  prin  o
serie  de  scrieri  căută  să  arate  abaterile
bisericii de la adevărul Evangheliei. 
Aceste  învăţături  au  produs  multă  vâlvă.
Un  om  învăţat  din  Praga  numit  Jerome,
care  fusese  prin  Anglia,  la  înapoiere,  a
adus cu el scrierile lui Wycliffe. 
Jerome  se  împrieteni  cu  Hus  şi-i
împrumută scrierile lui Wycliffe. Ajuns în
posesia acestor scrieri, Hus le studie cu de-
amănuntul. El văzuse şi până atunci unele
lucrări  nepotrivite,  dar  acum  ochii  i  se
deschiseră  şi  văzuse  toată  decăderea
bisericii  şi  adevăratul  caracter  al
papalităţii.  Hus  adoptă  aproape  toate
vederile lui Wycliffe.
Înainte s-a interesat numai de filozofie şi
de teologia scolastică, acum s-a apucat în
mod sârguincios de studierea Bibliei. 
De la amvonul capelei Betleem, cât şi de la
catedra  Universităţii,  Hus  începu  să
denunţe  păcatele  clerului,  lucru  care  în
scurt timp îi atrase mulţi duşmani. 
Fiind  însărcinat  să  facă  o  anchetă  la  o
biserică  din  apropierea  oraşului  Praga,
unde  se  pretindea  din  partea  unor  preoţi
catolici că se fac minuni chiar cu sângele
lui  Cristos,  el  nu  ezită  să  demaşte  toată
înşelătoria,  distrugând  astfel  faima  acelui
loc şi îndemna poporul să nu umble după
semne  şi  minuni,  ci  să  cerceteze
Scripturile. În 1409, papa opreşte folosirea
scrierilor lui Wycliffe şi porunceşte arderea
lor,  oriunde  s-ar  găsi.  Aceasta  grăbi
conflictul  între  Hus  şi  arhiepiscopul  său.
Hus nu se intimida şi continuă să predice
cu  mai  multă  îndrăzneală  învăţăturile  lui
Wycliffe.

Opoziţia  eclesiastică  crescu  zi  de  zi
împotriva lui. 
În 1410, arhiepiscopul din Praga, gelos pe
faima  lui  Hus  şi  rănit  de  atacurile  lui,  a
convins  pe  papa  Alexandru  al  V-lea  că
primejdia  husită  e  mare,  aşa  că  acesta
publică o „bulă” prin care interzise lui Hus
să mai predice şi îl soma să se prezinte la
Roma în faţa papei. 
Hus,  susţinut  de  rege,  de  universitate  şi
popor nu dădu atenţie invitaţiei,  ci  merse
chiar mai departe. 
El  şi  simpatizanţii  lui  au  afirmat  că  nici
papa, nici episcopul nu are dreptul să tragă
sabia : că indulgenţele sunt fără valoare, că
nu banii, ci pocăinţa condiţionează iertarea,
că Statul poate confisca averile bisericeşti
care  sunt  întrebuinţate  de  preoţi  contrar
legilor, iar o bulă papală adusă la Praga în
1412, prin care se vestea iertarea păcatelor
celor ce vor da bani pentru armata papei, a
fost combătută, poporul îndemnat să nu dea
bani şi bula arsă.
Fiindcă Hus nu se prezentă în faţa papei,
acesta îl judecă şi-l condamnă pe Hus, iar
oraşul Praga a fost pus sub anatemă.
Aşa ceva pe vremea aceea însemna mult. O
aşa sentinţă rostită asupra unui oraş băga în
groază pe locuitorii lui.
Catolicii erau învăţaţi că papa deţine cheile
cerului  şi  ale  iadului,  că  regiunea
anatemizată va fi  lipsită de binecuvântări,
că  cei  ce  mor  sunt  excluşi  de  la fericire,
până când papa va găsi  cu cale să  ridice
anatema. 
În tot timpul acesta, bisericile erau închise,
serviciile divine erau suspendate, cununiile
erau oficiate în curtea bisericii,  iar  morţii
nu  se  îngropau  în  cimitir,  ci  în  dunga
şanţului sau pe câmpii. 
Când trimişii papei au adus sentinţa aceasta
la  Praga,  oraşul  se  cutremură.  Hus  era
socotit  ca  fiind  cauza  tuturor
nenorocirilor ....                            [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Memorie á la Seneca - Câteva personaje
istorice au rămas vestite prin prodigioasa lor
memorie. De pildă : regele Cirus al Persiei,
regele Mitridate al Pontului, generalul ateian
Temistocle ş.a.
Dar  se  pare  că  nimeni  nu  l-a  întrecut  pe
retorul  Marcus  Annaeus  Seneca  (născut  în
anul 55 î.e.n., tatăl celebrului filozof). 
El putea să reţină în minte pînă la două mii
de  nume,  pronunţate  o  singură  dată  în
prezenţa  lui  şi  apoi să  le  repete  în  aceeaşi
ordine. 
De  aceea,  când  cineva  este  posesorul  unei
memorii  excepţionale,  se  spune  că  are  ,,o
memorie á la Seneca”.
Este cazul, credem, să amintim şi de istoricul
nostru  Nicolae  Iorga  care  de  asemenea
provoca  uimire  prin  memoria  sa  cu  totul
neobişnuită.  În  prima  jumătate  a  secolului,
începuse  chiar  să  circule  la  noi  termenul
superlativ : ,,o memorie á la Iorga”.

CAPITOLUL 14 Pisici şi crocodili
Cabinetul  unui  medic  este  plin  de  oameni
suferinzi  de aproape toate  bolile  enumerate
în această carte, din cauză că minţile lor sunt
încărcate de mii de grijuri privitoare la bani,
sănătatea  lor  şi  a  copiilor,  etc.  Uneori  şi
doctorul suferă în acelaşi fel. Recent am avut
o  pierdere  bănească.  Pierderea  stăruia
înaintea mea când m-am dus la culcare. M-
am deşteptat apoi la ora 4 dimineaţa. Nici a
doua noapte nu am putut dormi din cauză că
eram deprimat. Sunt sigur că glandele mele
suprarenale  şi  alte  glande  au  pompat  un
surplus  de  hormoni  dăunători  organismului
meu. Cred că necazul meu ar fi dăinuit mult
timp,  dar  după  două  zile  am  avut  o  mare
uşurare când am început să pun în practică
acest  verset  biblic  :  „Mulţumiţi  lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile”. (1 Tes. 5 :
18).  Înainte  de  a  citi  acest  verset  eram
victima  îngrijorărilor.  După  aceea  am  fost
stăpânul  lor.  Uşurarea  pe  care  am
experimentat-o a fost incomparabil mai mare
decât cea pe care aş fi dobândit-o înghiţind
sedative  sau  calmante  care  nu  pot  să  dea
pacea  interioară,  ci  doar  să  oprească
vremelnic unele din impulsurile ce pleacă de
la centrul emotiv ...                       [Va continua]


