
 

 
   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. Întemeietori de religii (II)

 

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

 ca să povestiţi celor ce vor veni după ei.
14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul  

nostru în veci de veci;
El va fi călăuza noastră până la moarte.

Psalmul 49
Către mai marele cântăreţilor – Un psalm 

al fiilor lui Core
1 Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele,

luaţi aminte, toţi locuitorii lumii :
2 mici şi mari,

bogaţi şi săraci !
3 Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte,

şi inima mea are gânduri 
pline de judecată.

4 Eu îmi plec urechea la pildele care îmi  
sunt insuflate, îmi încep cântarea 

în sunetul harpei.
5 Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii,

când mă înconjoară nelegiuirea 
potrivnicilor mei ?

6 Ei se încred în avuţiile lor
şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare.

7 Dar nu pot să se răscumpere unul pe  
altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul  

răscumpărării.
8 Răscumpărarea sufletului lor este aşa de 

scumpă, că nu se va face niciodată.
9 Nu vor trăi pe vecie,

nu pot să nu vadă mormântul.
                                                     [Cont. în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 48
4 Căci iată că împăraţii se adunaseră :

doar au trecut împreună,
5 au privit-o, au înlemnit,

s-au temut şi au luat-o la fugă.
6 I-a apucat un tremur acolo,

ca durerea unei femei la facere.
7 Au fost izgoniţi de parcă 

ar fi fost luaţi de vântul de răsărit
care sfărâmă corăbiile din Tarsis.

8 Întocmai cum auzisem spunându-se, aşa 
am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în  
cetatea Dumnezeului nostru : Dumnezeu o  

va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)
9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim,

în mijlocul Templului Tău !
10 Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi  

lauda Ta răsună până la marginile  
pământului ; dreapta Ta 
este plină de îndurare.

11 Se bucură muntele Sionului
şi se înveselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale.
12 Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l,

număraţi-i turnurile,
13 priviţi-i întăritura
şi cercetaţi-i palatele,

Un  alt  întemeietor  de  religie,  mai  mare,  a  fost  Buda  (aceasta  înseamnă 
„învățător înțelept”). Acest bărbat se numea de fapt Gautama sau Sakjamuni ; el s-a 
născut în secolul al VI-lea înainte de Domnul, ca fiu al regelui indian din Magadah. 

Cuprins de o compasiune adâncă față de degenerarea și mizeria omenirii, s-a 
retras o vreme în izolare și a apărut apoi ca învățător de religie. 

Învățătura sa se baza pe principiul : tot ce există este supus durerii ; eliberarea 
de durere este posibilă numai prin eliminarea existenței. 

Cine vrea să dobândească aceasta nu are voie să jure, să mintă, să calomnieze, 
să ucidă, să fure, să fie răzbunător; trebuie să trăiască onest și cumpătat, să împartă 
pomeni, să-și reprime instinctele senzuale, să se adâncească în meditație tăcută. 

Cine  le  împlinește  pe  acestea  într-un  mod  desăvârșit,  acela  obține  deja  pe 
pământ demnitatea unui Buda sau a unui înțelept, iar după moarte intră în „Nirvana”, 
adică dobândește încetarea completă a existenței sale, fericirea neantului. 

Deși se zice că budismul nu cunoaște nici vreun dumnezeu și nici zei, - totuși, 
Buda, întemeietorul religiei, a fost făcut dumnezeu, spre care se îndreaptă rugăciunile. 

Cinstiți  ca  sfinți  sunt  de  asemenea  și  un număr  mare  de învățători.  Există 
temple fără număr în care stau sute de chipuri cu Buda ; mai există multe mânăstiri 
mari, locuite de preoți budiști. Religia budistă s-a răspândit în: India, Ceylon, Siam, 
Birmania, Tonkin, Tibet, China și Japonia și numără mult peste 300 de milioane de 
adepți. Buda voia, într-adevăr, binele și nobilul omenesc, dar el nu putea oferi celui 
mai bun și mai devotat adept al său ca scop suprem nimic altceva decât distrugerea 
prezenței, încetarea existenței. 

Nădejdea lor, singura dar înșelătoare este: doresc să nu mai fiu! Dar oare va 
merge cineva în „fericitul neant”? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu ? [Cont. pe pagina 2]

                                                                                               



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1] 
„Oamenilor  le  este  rânduit  să 

moară  o  singură  dată,  iar  după  aceea  
vine  judecata”  (Evrei  9  :  27)  și  : 
„Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile  
Dumnezeului Celui viu !” (Evrei 10 : 31).

 [Preluare  din  :  Mărturiile  unui  vechi  soldat  către  
camarazii lui, XV- 1909 – 1910] 

CUM GÂNDEŞTE UN CREŞTIN
Unicul  fiu  al  unui  gospodar, 

căzând de pe o stâncă înaltă, şi-a fracturat 
şira spinării în câteva locuri. 

Medicul le-a spus părinţilor că fiul 
lor, cu cât va muri mai repede, cu atât va fi 
mai uşor pentru el. 

Tatăl  a  început  să  se  vaite  şi  să 
strige : „Nu ţi-am spus ? De ce te-ai urcat  
pe scară ? Uite ce s-a întâmplat ! Iată, am 
rămas fără moştenitor !”

Însă  mama  s-a  purtat  cu  totul 
altfel. S-a apropiat de fiul ei, mângâindu-l 
şi spunându-i cuvinte blânde cu iubirea ei 
de mamă : „Fiule, Dumnezeu te iubeşte !  
Crede în EL, căci te iubeşte mai mult ca  
oricine altcineva”. 

Atunci,  faţa  băiatului,  pe  care  se 
citea suferinţa, s-a înseninat deodată şi cu 
un zâmbet fericit de om mângâiat a trecut 
din aceasta lume. 

                [Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net]

CUM MĂ COMPORT EU 
CU CEL CE SUFERĂ ?
În cartea Iov 6 : 14 scrie că : „Cel  

ce  suferă are  drept  la  mila prietenului,  
chiar  dacă  părăseşte  frica  de  Cel  
Atotputernic”.

Şi  chiar  dacă  nu  ai  pe  nimei 
alături  de  tine  în  aceste  momente, 
aminteşte-ţi  ce-a  promis  Dumnezeu  în 
Isaia 66 :  2  „ ...  Iată spre cine Îmi voi  
îndrepta privirile : spre cel ce suferă şi  
are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de  
cuvântul Meu”.                     

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 14 

FELIX NEFF
Apostolul Alpilor 

Ziua  vizita  familiile,  intervenea 
unde  erau  neînţelegeri,  ajuta  pe  cei 
bolnavi, căuta să facă faţă tuturor nevoilor. 

Dar mai presus de toate, căuta ca 
el  să  fie  mereu  în  bună  legătură  cu 
Dumnezeu. 

El a scris : „Bogăţiile şi cultura îşi  
au  pericolul  lor  pentru  biserică.  
Evanghelia  e  o  plantă  de  deşert  şi  de 
munte.  Ea  degenerează  cu  prea  multă 
cultură şi prea multe îngrăşăminte. Ajunge  
să facă doar frunze bogate, arătoase, însă 
puţină roadă”. 

Într-o  scrisoare,  vorbind  despre 
rugăciune,  a  scris:  „Dacă  harul  lui  
Dumnezeu nu vine îndată când l-am cerut,  
noi  ne  retragem şi  suntem  ispitiţi  să  ne 
văicărim.  De  obicei,  inima  noastră  fiind 
departe de El, noi trebuie să facem câţiva 
paşi, ca să ajungem la El. E ca o pompă  
care nu prea e folosită şi  ca să primeşti  
apă, trebuie să dai bine de braţul ei. 

Două sau trei minute de rugăciune 
uscată  nu  sunt  de  ajuns,  ca  să  adape 
sufletul.  Trebuie  să-i  acordăm  mai  mult  
timp,  căci  rugăciunea  e  mai  necesară  
decât somnul, decât apa sau hrana.

Ieri după masă, aflându-mă singur  
în casă, am început să mă rog. La sfârşitul  
unei  ore  am găsit  calea şi  apoi  nu mi-a  
fost  greu  să  mă  ţin  aproape  de  Domnul  
până  seara.  Chiar  şi  azi  sunt  foarte  
conştient de Prezenţa Sa. Fără rugăciune,  
viaţa  noastră  este  o  veritabilă  moarte.  
Calea mântuirii nu e o ştiinţă seacă, ci o  
practică,  o  trăire  a  voii  lui  Dumnezeu.  
Peştele, fără apă, moare; tot aşa şi sufletul  
când e scos din elementul lui, care e harul  
Mântuitorului nostru, moare”.

                 [Continuarea în numărul viitor]

Pentru omul firesc este de neconceput că el 
trebuie să cedeze atunci când are dreptate. 
El  refuză  să  sacrifice  orgoliul  său,  dar 
făcând astfel, el sacrifică sănătatea Sa. Nu 
este o afacere prea înţeleaptă ! 
Spiritul  de  răzbunare  este  acela  care 
atrage după sine toxinele  glandulare şi 
omul  suferă  din  cauza  simţului  său 
puternic  de  autoafirmare  şi 
autocompătimire. 
Dacă cineva îşi va analiza cauza adaptării 
sale  necorespunzătoare  la  dificultăţile 
vieţii,  va descoperi adesea un mic cuvânt 
compus din trei  litere „EGO”. Încordarea 
şi  boala  se  produc  din  cauză  că  noi  nu 
voim să sacrificăm marele nostru „EU”. 

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                  

CITAT 
Omul trăieşte mereu din speranţă. 

Scriitorul Albert Camus a scris odată : 
„Un om, care nu are nici o speranţă şi este  
conştient de aceasta, nu are nici un viitor”. 

Cât de adevărat este acest lucru ! 
Întrebarea este însă în ce sperăm şi dacă 

ceea ce speram se şi înfăptuieşte ? 
                  [Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net]

BOLI EVITABILE
20. Noroi sau stele ? 

„Doi oameni privesc printre aceleaşi  
gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt  
vede stelele”. [Frederick Langbridge]

(Continuare din numărul trecut)
Acesta  este  secretul  biblic  pentru 

adaptarea  cu  succes  la  toate  asalturile 
vieţii. 

La  începutul  fiecărei  zile 
consideră-te ca o oaie care trebuie să fie 
maltratată,  sau  în  extrem,  chiar 
înjunghiată.  Dacă  iei  această  atitudine  în 
sufletul  tău,  atunci  nimic  din ceea ce  va 
veni, nu va putea să te înfrângă sau să te 
neliniştească. 

Un om care îşi aşteaptă moartea nu 
este neliniştit de factorii nenumăraţi ai 
încordării care agită pe cei din jur. 

El  nu  este  tulburat  din  cauză  că 
găinile  vecinului  au  scormonit  în  stratul 
său de flori ; artrita sa nu s-a înrăutăţit din 
cauză că impozitele asupra casei sale s-au 
majorat ; tensiunea sa arterială nu a crescut 
din cauză că patronul l-a concediat ; el nu 
va primi dureri de cap din cauză că soţia a 
ars felia de pâine ; nici colita sa ulceroasă 
nu  se  agravează  din  cauză  că  bursa  de 
valori scade cu 5 %. 

Sufletul  răstignit  nu  este  înfrânt. 
Cel care în mod voluntar se aduce pe sine 
cu voioşie  în  fiecare  zi  ca  „o jertfă  vie” 
poate  să  se  adapteze  în  cel  mai  minunat 
mod la situaţiile cele mai grele şi împreună 
cu apostolul Pavel să fie „mai mult decât  
biruitor” (Romani 8 : 37). 

Dar  cineva  îşi  poate  pune 
întrebarea  :  „Nu  este  o  nebunie  să  
renunţăm la drepturile noastre ?” Poate că 
nu  este  nebunesc  deoarece  abandonând 
drepturile noastre, ne asigurăm sănătatea şi 
fericirea. 

Făcând pe  alţi  colegi  „să  ne  ţină 
minte” pierdem întotdeauna pacea inimii. 


