4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început
să vorbească în alte limbi, după cum le dădea
FAPTELE APOSTOLILOR
Duhul să vorbească.
CAPITOLUL 1
5 Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni
Alegerea lui Matia
cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
20 În adevăr, în cartea Psalmilor este scris :
6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a
„Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să
adunat şi a rămas încremenită ; pentru că
nu locuiască în ea !” şi : „Slujba lui s-o ia
fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
altul !” 21 Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au
7 Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către
însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul
alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt
Isus între noi,
galileeni ?
22 cu începere de la botezul lui Ioan până în
8 Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi
ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie
în limba noastră, în care ne-am născut ?
rânduit unul care să ne însoţească drept
9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din
martor al învierii Lui.
Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
23 Ei au pus înainte pe doi : pe Iosif, numit
10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei
Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia.
dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau
24 Apoi au făcut următoarea rugăciune :
prozeliţi, 11 cretani şi arabi, îi auzim vorbind
„Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor
în limbile noastre lucrurile minunate ale lui
oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai
Dumnezeu !”
ales
12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi
25 ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta,
ziceau unii către alţii : „Ce vrea să zică
din care a căzut Iuda ca să meargă la locul
aceasta ?”
lui.” 26 Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe
13 Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt
Matia, care a fost numărat împreună cu cei
plini de must !”
unsprezece apostoli.
14 Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei
CAPITOLUL 2
unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis:
Pogorârea Duhului Sfânt
„Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în
1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în
Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi
acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet
cuvintele mele !
ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată
15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă
casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au
închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas
fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au
din zi. 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin
aşezat câte una pe fiecare din ei.
prorocul Ioel : ... [Cont. în nr. viitor]
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

Să citim Biblia împreună

„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. Ştii tu să te rogi ? (II)
Deasupra acestei întregi vistierii se poate pune inscripția : „A fost odată !”
Comorile mai sunt aici – dar unde sunt oamenii care au avut plăcere de ele și care și-au
construit speranțele pe ele ?
Au plecat în veșnicie și din ceea ce au avut pe pământ n-au luat nimic cu ei,
decât vina lor neiertată. Așa este pentru toți oamenii neîmpăcați. – Comorile lor,
plăcerea lor, toate acestea au fost odată, dar vina lor este ; ea îi însoțește în veșnicie.
Alături de bijuteriile unei femei tinere au fost găsite scrisorile iubitului ei
extraconjugal. Și acestea s-au mutat împreună cu bijuteriile în acea cameră întunecoasă
de oțel de pe „Dandolo”.
Astfel, orice păcat care a rămas ascuns de ochii oamenilor, va ieși la iveală din
adâncul trecutului, când fastul și strălucirea lumii se vor fi scufundat de mult în ruine”.
[Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

Cei care au murit atunci, nu au prevăzut că le-a venit sfârşitul, dar este oare
cineva care să ştie, în ce dată va muri ?
„Un anume Gaston a grupat laolaltă toate cazurile din ultimele secole, în care
oamenii au trecut de 100 de ani. El a găsit 1712 astfel de persoane.
Englezul Parrey a avut 152 de ani, scoțianul Jenkins– 169 de ani, scoțianul
Kentigern și ungurul Szarten au făcut amândoi chiar câte 185 de ani, deci mai bătrâni
decât Isaac și Avraam. Aceste realități, publicate printr-un doctor, sunt pe drept crezute
de toată lumea.
Mult mai bine garantate sunt informațiile pe care Cuvântul infailibil al lui
Dumnezeu le dă despre durata de viață a strămoșilor neamului nostru.
Aici găsim că Adam a trăit 930 de ani, după el a trăit Metusala chiar 969 de
ani. – În timpul recent s-a prelungit evident durata medie de viață a oamenilor.
Prin înregistrarea asigurărilor de viață sunt efectuate continuu calcule exacte
despre acest lucru. În anul 1800, din 100 de oameni născuți numai șase au apucat 70 de
ani ; în zilele noastre sunt opt. [În preajma anilor 1900]

Durata medie de viață a tuturor oamenilor din țările europene civilizate se ridica în
anul 1700 la 31 de ani și 4 luni ; în anul 1800 la 35 de ani și șase luni ; în anul 1900 la 40
de ani și 9 luni.
Ce înseamnă aceasta ? Aceasta vrea să spună că dacă tu stai la prânz în Berlin, în
piața Potsdam și vezi această forfotă uriașă, acest puhoi de oameni mergând pe jos, în
trăsuri, în omnibuze, în automobile, în tramvaie, atunci să știi că peste 40 de ani aproape
toți acești oameni vor fi plecați în veșnicie.
Aceasta rămâne valabil fie că au întrebat de Dumnezeu, fie că nu. Aceia care ajung
mai bătrâni de 40 de ani formează excepții de har. Despre toți este valabil ce spune
Dumnezeu : „Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la
optzeci de ani ; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi
durere, căci trece iute, şi noi zburăm”. (Psalmul 90 : 10)
Da, trec repede - și noi zburăm, la fel și tu și eu. Dar cu ce-l ajută pe un om, chiar
dacă ajunge la 90 de ani, și apoi merge în veșnicie tot ca un păcătos neîmpăcat ?
[Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

„Speranța de viață în România. În România, speranța de viață la naștere în 1900
era de doar 36,4 ani. Secolul al XX-lea a fost martorul unui progres imens, în 1974 - 1975
aceasta ajungând la 69,3 ani. În anul 2011, speranța medie de viață era de 73,98 de ani
(70,5 ani în cazul bărbaților și 77,6 ani în cel al femeilor) ...
În România speranța de viață pentru bărbați a progresat de la 67,4 ani în 2001 la
69,2 ani în anul 2006. Pentru femei speranța de viață a progresat, în același interval, de la
75,6 ani la 76,1 ani.
În 2010 speranța medie de viață este de 70 de ani la bărbați și 77,1 ani la femei,
până în 2030 putând urca cu 5,9 ani la bărbați și 4,4 ani la femei”. (Citat preluat de pe
https://ro.wikipedia.org) Acestea sunt calcule, estimări etc. care pentru unii pot fi valabile, pentru
alţii nu, deoarece durata vieţii fiecărui om este stabilită de Dumnezeu. Faptul că durata
medie a vieţii este de x ani, nu garantează tuturor că vor ajunge la acea vârstă !
„Dr. Torrey, binecuvântatul evanghelist american ... a venit într-o zi dintr-o
prelegere în care dovedise tuturor, în fața unei mari mulțimi de oameni, în puterea Duhului,
necesitatea pocăinței în fața lui Dumnezeu și a credinței în Isus Hristos.
În ușa sălii îl aștepta un ascultător, un domn necunoscut. Acesta l-a abordat pe
Torrey cu cuvintele : „Domnule Torrey, ați vorbit minunat, captivant ; dar foarte păcat că
tot ce ați spus, ca și toată Evanghelia – sunt o nebunie.”
Dr. Torrey l-a privit pe om o clipă trist, apoi a deschis Biblia pe care încă o avea în
mână și a spus : „Aveți dreptate ; aceasta este exact ceea ce spune Dumnezeu Însuși.”
– „Cum, cum ?” s-a bâlbâit străinul, „este imposibil ca Biblia s-o spună chiar ea,
că Evanghelia este nebunie.” – „Totuși, totuși,” a continuat Torrey, „ascultați ce scrie aici :
„Cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem mântuiți,
este puterea lui Dumnezeu”.
Acest verset l-a lovit pe liber-cugetător așa de puternic, încât a pălit. Cuvântul lui
Dumnezeu s-a dovedit și aici, așa cum este scris : „ca un ciocan care sfărâmă stânca”.
După convorbirea în continuare cu Dr. Torrey, care a urmat apoi, și o rugăciune comună
serioasă, care a urmat după aceea, necredinciosul de până atunci s-a predat imediat
Domnului și Mântuitorului”. [Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]
Mântuirea sufletului tău se poate face chiar acum. Poţi să-L chemi pe Isus în viaţa
ta spunându-i : „Doamne Isuse, ai milă şi de mine !” Spune-I exact cum ai vorbi cu un om!

Versetul de aur al Bibliei

Din cartea Boli evitabile

Capitolul 9. Minte bolnavă - trup bolnav
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru În mod frecvent, o furtună emotivă trimite
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă mesaje de S.O.S. către glanda tiroidă pentru a
stimula secreţiile ei. Atunci când un surplus de
viaţa veşnică”.
tiroxină se varsă în sânge, în timp îndelungat
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
sunt vizibile simptomele guşei toxice :
Cartea veche
284. Rugăciunea. [Necazul învaţă a ne ruga] nervozitate extremă, ochii bulbucaţi, pulsul
În viaţă se poate adeseori vedea, cum rapid şi chiar o boală de inimă care poate să
nenorocirea se schimbă în norocire veşnică fie fatală. Tensiunea emotivă afectează
celui ce se află pe căi rătăcite, învăţându-l a se secreţia ovarelor pe diferite căi. Perturbarea
ruga lui Dumnezeu. „Pleacă-Ţi urechea spre glandelor poate să producă încetarea
mine, grăbeşte de-mi ajută ! Fii pentru mine o menstruaţiei, dureri în timpul menstruaţiei sau
stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi o nelinişte înaintea acesteia, caracterizată prin
găsesc scăparea !” (Psalmul 31 : 2)
iritabilitate, nevralgii şi inflamaţii.
Un cercetător de isvoare şi săpător de fântâni
Glandele suprarenale, foarte importante, sunt
avea inimă asemenea unui loc pustiu.
Avea fete bune, cari în zadar voiau să-l în mod frecvent ţinta tirului emotiv.
îndrepte, cu apa vieţii căci el nu voia aceasta. Secreţiile lor în cantităţi anormale pot să
Odată, când se afla în fundul unei fântâni cauzeze creşterea tensiunii arteriale, artrită,
săpate de el isprăvind lucrul, deodată se boli ale rinichilor şi îngroşarea arterelor ca
prăbuşi fântâna asupra lui şi era cât peaici să ultim ucigaş care este răspunzător pentru
fie înmormântat de viu.
moartea a 800 000 de persoane anual în SUA.
Tocmai în acestea clipe de strâmtorare, şi de
Tensiunea emotivă poate să influenţeze
desperare, când îngenunchia sub scânduri,
sub grinzi şi sub povara pământului, ţâşni atitudinea muşchilor. Fiecare am simţit cum
isvorul cel viu în inima celuice caută numai apa muşchii noştri se contractează atunci când am
pământului : el se ruga pentru întâiaşi dată devenit fricoşi sau supăraţi. Muşchii
iarăş, lui Dumnezeu. Cu darul lui Dumnezeu şi contractaţi pot produce dureri, ceea ce se poate
cu ajutorul oamenilor a ajuns „viu” la lumina demonstra strângând un pumn câteva minute...

soarelui. Dar acum nu mai era omul cel vechiu, Proverbe armeneşti despre meserie
cel îndărătnic, ci fiul credincios al lui • Meseria e brăţară de aur. • Cine ştie meserie
Dumnezeu. Năcazul l-a învăţat a se ruga şi
rămâne flămând până la amiază, cine nu – până
prin năcaz Dumnezeu l-a făcut om nou.

Dicţionar de cuvinte,
expresii, citate celebre
• L`avarice perd tout, en voulant tout
gagner (fr. „Zgârcitul pierde totul, vrând să
câştige totul”) - Primul vers din fabula Găina
şi ouăle de aur de La Fontaine, care a
prelucrat pilda cu acelaşi titlu (nr. 89) a lui
Esop. E vorba de un om nesăţios care avea o
găină ce-i făcea ouă de aur.
Sperând să găsească o comoară în pântecul ei,
omul spintecă pasărea, dar nu descoperi nimic
; decât tâlcul acestei întâmplări : goana oarbă
după multă avuţie te face să pierzi şi puţinul
ce-l aveai.
E tocmai sensul moral cu care se aplică citatul
lui La Fontaine : lăcomia pierde omenia.

seara. • Cine se uită chiorâş la meseria lui nu
mănâncă pe săturate. • Cizmarul n-are ghete,
croitorul n-are haine. • Sârguinţa şi meseria
sunt surori. • Meseria e un izvor : nici nu se
revarsă, nici nu seacă. • Nu vinzi seminţe
grădinarului. (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 !”

