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Editorial. Întemeietori de religii (III)

 

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

16 Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva
şi când i se înmulţesc vistieriile casei;
17 căci nu ia nimic cu el când moare:
vistieriile lui nu se coboară după el.

18 Să se tot creadă omul fericit în viaţă,
să se tot laude cu bucuriile 

pe care şi le face,
19 căci tot în locuinţa părinţilor săi va 

merge şi nu va mai vedea lumina 
niciodată.

20 Omul pus în cinste, şi fără pricepere,
este ca dobitoacele pe care le tai.

Psalmul 50
Un psalm al lui Asaf

1 Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul  
vorbeşte şi cheamă pământul, de la 

răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.
2 Din Sion, care este întruparea frumuseţii  

desăvârşite, de acolo 
străluceşte Dumnezeu.

3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace.
Înaintea Lui merge un foc mistuitor,

şi împrejurul Lui o furtună puternică.
4 El strigă spre ceruri sus

şi spre pământ, ca să judece 
pe poporul Său :

5 „Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care 
au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” –
6 Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui,

căci Dumnezeu este Cel ce judecă. – 
(Oprire) … [Cont. în nr. viitor]
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PSALMII 
CARTEA A DOUA

Psalmul 49
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al fiilor lui Core
10 Da, îl vor vedea : căci înţelepţii mor,

nebunul şi prostul deopotrivă pier
şi lasă altora avuţiile lor.

11 Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi  
casele, că locuinţele lor vor dăinui din 
veac în veac, ei, care dau numele lor 

la ţări întregi.
12 Dar omul pus în cinste nu dăinuie,

ci este ca dobitoacele care se taie.
13 Iată ce soartă au ei, 

cei plini de atâta încredere,
precum şi cei ce îi urmează, 

cărora le plac cuvintele lor. – (Oprire)
14 Sunt duşi ca o turmă 

în Locuinţa morţilor,
îi paşte moartea,

şi în curând oamenii fără prihană îi calcă 
în picioare :

li se duce frumuseţea, şi Locuinţa morţilor 
le este locaşul.

15 Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa 
sufletul din Locuinţa morţilor,

căci mă va lua sub ocrotirea Lui. – 
(Oprire)

În anul 571 după nașterea Domnului, la Mecca s-a născut Mahomed (aceasta 
înseamnă „cel  lăudat”)  ;  a  devenit  negustor,  dar  de  multe  ori  a  căutat  zile  întregi 
singurătatea într-o peșteră, pentru a se dărui contemplărilor religioase. 

A fost un bărbat cu o vie putere de imaginație și cu o fire visătoare; de multe 
ori avea viziuni și primea, cum credea el, descoperiri prin îngerul Gabriel, care mai 
târziu au fost rezumate în Coran. 

Astfel  a  devenit  Mahomed  fondatorul  unei  noi  religii,  Islamul  (aceasta 
înseamnă „predare lui Dumnezeu”). 

Învățătura lui Mahomed propovăduiește existența unui singur Dumnezeu, al 
cărui unic profet a fost Mahomed. 

Cine  nu  crede  în  acesta,  cade  sub  osânda  veșnică.  Toți  mahomedanii 
credincioși au datoria să lupte cu sabia împotriva celor necredincioși și să ducă religia 
islamului cu foc și sabie pe tot pământul. 

Printre tovarășii lor de credință, mahomedanii practică: dărnicia, binefacerea și 
devotamentul. 

Ei respectă zilnic perioadele de rugăciune și se evidențiază printr-o resemnare 
liniștită, fără voință față de soarta lor. 

Pentru răspândirea credinței lor, mahomedanii evlavioși dau a zecea parte din 
venitul lor. În acest ultim punct îi fac de rușine pe nenumărați creștini. 

Islamul numără aproape 300 de milioane de adepți [N.r.  la ora actuală sunt 
1,57  -  1,65  miliarde  de  adepți  sau  22  -  24%  din  populația  globului,  conform  : 
https://ro.wikipedia.org], care se răspândesc din China până în Rusia, din Turcia peste 
Egipt până în centrul Africii. 

Mahomedanilor  sinceri  le  este promis un paradis,  unde pot  savura din plin 
toate bucuriile și plăcerile pământești.                     [Continuarea pe pagina 2]



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1] 
Confucius, Buda și Mahomed au 

fost mari fondatori de religii; concepțiile, 
învățăturile și instrucțiunile lor domină și 
astăzi viața la jumătate din totalul 
oamenilor care locuiesc pe pământ. 

Dar  vai,  ei  au  fost  păcătoși 
neîmpăcați, rătăciți, n-au cunoscut mesajul 
lui Dumnezeu – cum ar fi  putut să arate 
altora calea spre adevăr ? 

Ei  toți  au  murit  și  nici  un 
confucianist, budist, mahomedan nu poate 
să  găsească  la  învățătorul  religiei  sale 
pacea cu Dumnezeu și viața veșnică.

Și  noi  suntem  din  fire  păcătoși 
vinovați, rătăciți, trebuie să fim mântuiți.  

Pe  noi  nu  ne  ajută  vreo  religie, 
cucernicia și pomenile.  Numai Isus, Fiul 
lui Dumnezeu ne poate da ce ne lipsește, 
aceea după care însetează sufletul nostru : 
lumina adevărului, pacea cu Dumnezeu și 
viața veșnică.

A venit Isus, care n-a fost un om 
născut  în  păcate,  ci  este  Fiul  lui 
Dumnezeu,  Domnul  slavei,  Creatorul 
tuturor lucrurilor. 

Mulți  L-au  numit  și  pe  El 
întemeietor de religie – dar El nu este așa 
ceva. El n-a adus oamenilor o religie nouă, 
ci a adus viața veșnică.

El  a  venit  în  lumea  păcătoșilor 
vinovați „ca să caute și să mântuiască ce 
era pierdut”. (Luca 19 : 10)

El  a  luat  asupra  Lui  blestemul 
păcatului, povara vinei, a suferit pedeapsa 
noastră, Și-a vărsat sângele sfânt ca Miel 
sfânt de jertfă pe altarul crucii, ca oricine 
crede  în  El  să  găsească  pacea  cu 
Dumnezeu,  siguranța  harului  și  viața 
veșnică. 

Dar El n-a rămas în mormânt, ci a 
înviat. Noi mărturisim : Isus trăiește !
[Preluare din :  Mărturiile unui  vechi soldat  către  camarazii  lui, 
XV- 1909 – 1910] 

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

FELIX NEFF
Apostolul Alpilor 

În  mijlocul  acelor  munteni,  el  a 
avut nevoie de multă rugăciune şi de multă 
răbdare. 

Dar rezultatele n-au întârziat să se 
arate.  Tot  mai  puţini  puteau  fi  găsiţi  la 
jocul de cărţi, la dans şi la băutură. 

Cineva  a  zis  :  „Dacă  străinul 
acesta  se  mai  mişcă  mult  pe  aici, 
vânzătorii  de  băuturi  îmbătătoare  trebuie 
să-şi închidă taraba, căci pierd clientela”.  

Duhul  Domnului  trezea  mereu, 
prin  Neff,  suflete  care  se  pocăiau  de 
păcatele lor şi începeau o nouă viaţă. 

După cum, cu cât întunericul e mai 
mare, cu atât lumina se vede mai bine, tot 
aşa a fost aici cu cei întorşi la Dumnezeu. 

Schimbarea  vieţii  lor  a  fost 
izbitoare.  Această  schimbare  trezea  şi  pe 
alţii.  Neff  nu  punea  preţ  pe  paradă,  pe 
lucrurile exterioare care izbesc ochii, ci pe 
viaţa lăuntrică. 

El  nu a căutat  să construiască un 
locaş de închinăciune impunător, o biserică 
cu ziduri moarte, ci o biserică vie. 

„Totul  în  lumea  aceasta  e 
vremelnic -  a  zis  el  -  chiar  şi  clădirea 
bisericii. Pentru o noapte care trece, nu e 
necesar  să  zidim  o  fortăreaţă.  Un  cort  
uşor sau o căruţă cu coviltir  e mai mult  
decât suficient. Mâine, dacă vrea Domnul,  
vom fi în cetatea lui Dumnezeu”. 

În timpul scurtei perioade de vară, 
Neff i-a învăţat să facă irigaţii spre a avea 
recolte  mai  bune.  I-a  învăţat  să  cultive 
cartofi  şi  i-a  ajutat  să  construiască  o 
şcoală. 

Astfel,  convertirea  multora  a  dus 
la schimbarea totală chiar a localităţii lor. 

                 [Continuarea în numărul viitor]

În  plus,  spitalele  generale  au  în 
îngrijirea lor mulţi alcoolici deranjaţi acut 
de acest toxic şi apoi mai există un număr 
necunoscut,  dar  foarte  mare,  de  persoane 
care şiau ruinat cariera şi au suferit un fel 
de sinucidere treptată a personalităţii  prin 
dedarea la alcool” ...

Al  treilea  tip de  nebunie  care 
include  schimbări  vizibile  în  creier,  este 
arterioscleroza  cerebrală.  Într-un  capitol 
precedent  am  remarcat  factorii  mai  de 
seamă  care  produc  arterioscleroza, 
precum : ereditatea, consumarea grăsimilor 
animale,  îmbuibarea,  fumatul  şi  stressul 
(încordarea). 

Totuşi,  aceste  deranjamente 
mintale,  frecvente  la  oamenii  în  vârstă, 
sunt  adesea  datorate  unei  combinaţii  de 
arterioscleroză  cu  un  factor  de 
personalitate. 

Unii oameni în vârstă ar putea să 
sufere de o demenţă evidentă, dar adesea în 
loc  să  fie  consideraţi  nebuni,  sunt  mai 
repede clasificaţi „imposibili”.
                                                               [Va continua  ]  

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

BOLI EVITABILE
21. Problema Nr. 1 de sănătate 

a naţiunii 
Aproximativ  nouă  milioane  de 

americani suferă boli emotive şi mintale. 
Jumătate  din  totalul  paturilor  de 

spital sunt ocupate de alienaţi mintali. 
În realitate,  unul  din douăzeci  de 

americani  suferă  de  o  tulburare  psihică 
serioasă  care  necesită  internarea  într-un 
spital. 

 Boala  mintală  este  într-adevăr 
problema  numărul  unu  în  domeniul 
sănătăţii  naţiunii.  îngrijirea  pacienţilor  în 
spitalele  noastre  de  boli  mintale  costă 
anual circa un miliard de dolari. 

În afară de cei internaţi în ospicii, 
există un mare număr de bolnavi care nu 
au  nevoie  de  spitalizare,  dar  care  sunt 
incapabili să se supună singuri. Aceştia 
muncesc  puţin,  sau  deloc  şi  constituie  o 
grea povară pentru contribuabili. 

Care este cauza bolilor mintale ? 
În acest capitol am dori să 

discutăm pe scurt doar acele tulburări care 
apar vizibil la creier. 

Mai întâi, un procent neînsemnat 
din aceste cazuri sunt urmarea unei leziuni 
directe a creierului în urma unui accident. 

În al doilea rând, vătămarea 
creierului poate să rezulte dântr-o cauză 
infecţioasă sau toxică. Cea mai obişnuită 
infecţie a dementului, este sifilisul. În 
urmă cu douăzeci de ani, 10% din 
pensionarii azilurilor erau internaţi din 
cauza sifilisului. Cea mai obişnuită 
toxină care provoacă demenţă este însă 
alcoolul. Într-un manual de medicină 
editat în 1959, citim : 

„Circa 10% din internările în 
spitale de boli mintale sunt datorate 
alcoolismului, iar alte 10% sunt datorate 
alcoolismului numai ca factor colateral 
favorizant.     


