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Editorial. Priviri în evenimentele viitoare (III)

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

ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
20  şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai
dinainte pentru voi : pe Isus Hristos,
21 pe care cerul trebuie să-L primească, până
la  vremurile  aşezării  din  nou  a  tuturor
lucrurilor  ;  despre  aceste  vremuri  a  vorbit
Dumnezeu  prin  gura  tuturor  sfinţilor  Săi
proroci din vechime.
22 În  adevăr,  Moise  a  zis  părinţilor  noştri  :
„Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre
fraţii  voştri  un  Proroc  ca  mine  ;  pe  El  să-L
ascultaţi în tot ce vă va spune.
23 Şi oricine nu va asculta de Prorocul acela
va  fi  nimicit  cu  desăvârşire  din  mijlocul
norodului.”
24 De asemenea toţi prorocii, de la Samuel şi
ceilalţi care au urmat după el şi au vorbit, au
vestit zilele acestea.
25 Voi sunteţi fiii prorocilor şi ai legământului
pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri,
când  a  zis  lui  Avraam  :  „Toate  neamurile
pământului  vor  fi  binecuvântate  în  sămânţa
ta.”26  Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul
Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de
la fărădelegile sale.” 

CAPITOLUL 4

Petru şi Ioan la Sinedriu

1 Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au
venit  la  ei  pe  neaşteptate  preoţii,  căpitanul
Templului şi saducheii, 
2 foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau
în Isus învierea din morţi …

             

Să citim Biblia împreună
FAPTELE APOSTOLILOR

 CAPITOLUL 3
Cuvântarea lui Petru către norod

12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat 
cuvântul şi a zis norodului :
„Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de 
lucrul acesta ? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la 
noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin 
cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta 
să umble ?
13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, 
Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe 
Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna 
lui Pilat ; şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, 
măcar că el era de părere să-I dea drumul.
14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit 
şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş.
15 Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care 
Dumnezeu L-a înviat din morţi ; noi suntem 
martori ai Lui.
16 Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit 
Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-
l cunoaşteţi ; credinţa în El a dat omului 
acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu 
toţii.
17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi 
făcut aşa, ca şi mai marii voştri.
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise 
mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui : 
că, adică, Hristosul Său va pătimi. 
19 Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele,

Robespierre dădea zilnic unui funcționar o foaie cu numele întemnițaților care
trebuiau decapitați. Acesta intra cu lista în mână în Conciergerie, închisoarea în care
sutele de deținuți nevinovați își așteptau execuția. 

Cei citați porneau imediat la drum. Erau așezați pe căruțe deschise și erau duși
la eșafod, însoțiți de o pază a gărzii naționale. Oamenii erau executați fără judecată și
fără vină. 

Tiranii  criminali care executau masele erau hotărâți să-i distrugă pe toți cei
care gândeau mai bine și mai drept decât ei. Un cuvânt de milă sau de dezaprobare, ba
chiar  suspiciunea sau zvonul că  cineva ar  gândi  altfel,  erau suficiente pentru a da
naștere la denunț și a pune numele pe lista acuzaților. 

În marea ceată care își aștepta execuția în halele de la Conciergerie, se afla și
un deținut care, în pacea lui Dumnezeu, era un mângâietor și îndrumător pentru toți
ceilalți. Era un preot roman, abatele Sicard. 

El știa că este împăcat cu Dumnezeu prin Isus Hristos și în zilele acelea pe
mulți i-a condus la Dumnezeu, i-a mângâiat și i-a întărit prin cuvintele lui.

În ceasul amurgului unei zile reci de decembrie din anul 1793 au zăngănit iar
cheile, drugii de fier au căzut și a intrat în hală funcționarul cu lista lungă a victimelor
hărăzite pentru acea zi. 

A citit șirul numelor; cei citați au fost duși afară. Deja părea că abatele Sicard,
stâlpul și mângâietorul celor ramași în urmă, va rămâne cu ei și de data aceasta. Dar a
mai fost citit încă un ultim nume : abate Sicard ! 

El a pășit calm înainte ; funcționarul a privit această victimă și a izbucnit în
râs,  căci  piciorului  stâng  al  abatelui  îi  lipsea  pantoful,  pe  care  îl  pierduse  în
învălmășeală. I s-a poruncit pe un ton răstit să încalțe pantoful, dar acesta nu era de
găsit. 

„Rămâne pe mâine !” Cu aceste cuvinte funcționarul a ieșit pe ușă ; dar acest
om n-a mai venit niciodată, iar pe lista urmașului său n-a figurat niciodată numele



           Versetul de aur al Bibliei                       Din cartea Boli evitabile

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 !”

„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

Capitolul 9. Minte bolnavă - trup bolnav 
Influenţa  tensiunii  emotive  asupra  organismului
omenesc  poate  să  fie  demonstrată  printr-o
enumerare parţială a bolilor pe care ea le produce
sau le agravează. (Desigur, nu trebuie să se creadă
că factorul emotiv este singura cauză în vreunul din
aceste cazuri) : 
Tulburări  în  sistemul  digestiv :  Ulcere  în  gură,
stomac  şi  intestine,  colita  ulceromembranoasă,
pierderea  poftei  de  mâncare (inapetenţa),  râgâieli,
constipaţie ; diaree.  
Tulburări în sistemul circulator :  Hipertensiunea
arterială,  cardiopatia  ischematică  dureroasă,
tahicardia  paroxistică,  arterioscleroza,  tromboza
coronariană,  arterita  obliterantă,  reumatismul
articular  acut,  spasme  cerebrale  de  apoplexie
(accident vascular cerebral). 
Tulburări  ale  sistemului  genito-urinar :
Menstruaţia  dureroasă  (dismenoreea),  lipsa  de
menstruaţie  (amenoreea),  glomerula  nefrita  acută,
simptome de menopauză, impotenţa.   
                                                         [Continuarea în numărul viitor]

Proverbe armeneşti despre moarte
•  Moartea  nu  întreabă  de  mic  sau  mare.  •
Moartea,  când e să vină,  vine fără să dea de
veste. • Traiul celui care se teme de moarte e
tot  un  soi  de  moarte.  Proverbe •  Imensitatea
universului, o diminuează moartea. • Moartea
este  singura  cauză  a  conştiinţei  vieţii.  Derenic

Demircian.  •  Moartea  inconştientă  este  moarte,
moartea conştientă - nemurire. Eghişe • Moartea
este  cenuşa  de  sub  fiecare  văpaie,  frigul  de
după  fiecare  arşiţă,  zeroul  din  interiorul
fiecărei  ştiinţe,  giulgiul  pentru  fiecare
speranţă , măsura pentru fiecare pas şi oprirea
pentru fiecare mişcare. Harutiun Mrmrian • Moartea,
o  cunoaştem –  prima  oară  –  atunci  când  ne
răpeşte fiinţa iubită.  Hacob Paronian (Din  Proverbe
şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

abatelui Sicard. Așa că martorul lui Isus a rămas neatins. 
Mulți deținuți, cărora acest martor al lui Isus le vestea pacea lui Dumnezeu,

veneau  și  plecau  pe  ultimul  lor  drum.  Abatele  Sicard  a  rămas  mângâietorul  și
mesagerul păcii în aceste hale de închisoare până la sfârșitul acestui regim de teroare. 

După ce a făcut această slujbă binecuvântată, a ieșit liber pe aceste porți și a
putut să mai fie mulți ani eficient în binecuvântare.

„Nu se vând oare două vrăbii cu un ban ? Totuși nici una nu cade la pământ
fără voia Tatălui vostru. 

Cât despre voi, până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă
temeți ; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii”. (Matei 10 : 29 – 31)

Această viață a atârnat de un fir de păr, cum se spune – dar acesta era numai
aspectul exterior. 

În realitate ea a fost păzită de atotputernicia lui Dumnezeuși nici un om, nici
ucigașul  în  masă,  Robespierre,  nici  călăul  n-au  putut  să  se  atingă  de  martorul
binecuvântat al lui Isus, căci a fost voia lui Dumnezeu să-l păstreze în viață pe acest
om.

Scopul  acestui  text  este  să  te  întrebe  dacă-L  pui  la  socoteală  pe  acest
Dumnezeu  atotputernic,  plin  de  har  și  sfânta  Lui  voie  în  vederea  viitorului  și  în
privința scurtimii și a nesiguranței acestei vieți pământești ? 

Cum zboară anii așa de repede ? [Viaţa] „Nu este decât un abur, care se arată
pentru puțin, apoi dispare”. Dar de ce ne amintește Cuvântul lui Dumnezeu de zborul
rapid al vremii?

„Judecătorul este chiar la ușă !” (Iacov 5 : 9) Dumnezeu le strigă oamenilor :
„Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău !” (Amos 4 : 12.) Ești pregătit să-L
întâlnești pe Dumnezeu ? 

De departe majoritatea oamenilor nu sunt în nici un caz pregătiți pentru așa
ceva,  cu  toate  că  situația  lor  are  o  asemănare  totală  cu  cea  a  acelor  deținuți  din
Conciergerie din Paris. 

Ce-i drept, nu trăim în închisoare și sub pază și nici nu ne omoară ghilotina - și
totuși, în fiecare zi este chemat un număr mare de nume din cetele celor vii, care ies
pentru a nu se mai întoarce niciodată în mijlocul celor cu care au fost legați  până
atunci. Ba sunt cei tineri, ba cei bătrâni, ba sunt cei sănătoși, ba cei bolnavi.

Pe  moșia  M.  din  Silezia  era  așteptată  o  cartiruire  în  septembrie  1909.
Proprietarul moșiei a plecat dimineața la ora 11, după ce și-a luat rămas-bun de la
soție, ca să împuște potârnichi pentru musafirii lui. 

Era un om sănătos tun, dar cu toate acestea fusese câteva zile mai înainte, la
rugămințile soției lui, la un specialist ca să-i consulte inima. Acest medic i-a spus ca
rezultat : „Sunteți sănătos de tot. Puteți trăi până la adânci bătrâneți !” 

Dar această afirmație s-a dovedit a fi amăgitoare. Căci după ce acest moșier a
împușcat opt potârnichi, a căzut dintr-odată mort la pământ. 

Soția  a  fost  înștiințată,  vizitiul  a  înhămat  și  astfel  tânăra  văduvă și-a  adus
bărbatul acasă. Cadavrul  mai era cald.  A fost  chemat  medicul.  Toate încercările de
resuscitare au rămas fără rezultat. „Căci ce este viața voastră ?” ...
(Cont. în nr. viitor)                      [Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

Cartea veche  
287. Rug ciunea unui Domnitoră

Cronicarul  Miron  Costin  spune  despre
Barnovski Vodă că era blând ; bun la inimă şi
foarte drept.
Mănăstiri şi biserici, câte au făcut în aşa scurtă
vreme,  nici  un Domn n-a  făcut.  Făcut-au  alţi
Domni  şi  mai  multe,  dar  în  vreme  mai
îndelungată, unii în 40 de ani, alţii în 20 de ani
iar el în trei ani.
Se  va  întreba  cineva  că  oare  era  el  creştin
convins  ?  Da,  căci  zice  cronicarul  :  „Era
Barnovski Vodă om cu frica lui Dumnezeu de
carele mărturisea Toma Vornicul, fiind Postelnic
al doilea la dânsul, că în multe nopţi l-a zărit
prin  miezul  nopţii  îngenunchiat  ...”.
(Kogălniceanul,  Cronicele României, Tom I, p.
297) Oare aşa facem noi cei de azi ?
Oare  eu  dacă  am  un  servitor,  mă  vede  la
rugăciune, mă vede mergând la Biserică ??

Dicţionar de cuvinte, 
expresii, citate celebre 

• Leul lui Androcle – Întâmplare e povestită
de grămăticul latin Aulus Gellius în lucrarea
sa Noctes Atticae (Nopţile atice, cartea V, cap.
14). Androcle a fost un sclav roman. 
Refugiat în Africa, a întâlnit într-o pădure un
leu rănit la picior. Androcle i-a scos ţeapa din
labă şi i-a vindecat rana. 
Leul  s-a  ataşat  de  el  şi  l-a  însoţit  un  timp.
Reîntors  în  ţară,  Androcle  a  fost  prins  şi
aruncat să lupte cu fiarele în circul din Roma. 
Dar,  spre uimirea tuturor,  leul  din arenă  l-a
recunoscut pe binefăcătorul său şi s-a aşezat
cuminte  la  picioarele  lui.  Impresionat,
împăratul  l-a graţiat  pe sclav şi  i-a dăruit  şi
leul  care  l-a  întovărăşit  tot  restul  vieţii.  De
atunci „leul lui Androcle” a devenit simbolul
recunoştinţei. Pe acestă temă, Bernard Shaw a
scris ...  Androcle şi leul şi care se încheie cu
vorbele acestuia către leul salvator : 
„Cât  timp  vom  fi  împreună,  nu  va  exista
cuşcă pentru tine, nici sclavie pentru mine !”
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