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Editorial. „Este aici cineva care știe să se roage ?” (I)

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

25 Credea  că  fraţii  lui  vor  pricepe  că
Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea ;
dar n-au priceput.
26 A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit
în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace.
„Oamenilor”, a zis el, „voi sunteţi fraţi ; de ce
vă nedreptăţiţi unul pe altul ?”
27 Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său, l-
a îmbrâncit şi i-a zis : „Cine te-a pus pe tine
stăpânitor şi judecător peste noi ?
28 Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât
ieri pe egiptean ?” 
29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit şi s-a
dus de a locuit ca străin în pământul Madian,
unde a născut doi fii. 
30 Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger
în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui
rug. 31 Moise,  când  l-a  văzut,  s-a  mirat  de
arătarea aceasta ; şi,  pe când se apropia să
vadă ce este, a auzit glasul Domnului,
32 care i-a zis : „Eu sunt Dumnezeul părinţilor
tăi,  Dumnezeul  lui  Avraam,  Dumnezeul  lui
Isaac  şi  Dumnezeul  lui  Iacov.”  Şi  Moise,
tremurând, n-a îndrăznit să se uite.
33 Domnul  i-a  zis  :  „Scoate-ţi  încălţămintea
din  picioare,  căci  locul  pe  care  stai  este  un
pământ sfânt. 
34 Am văzut suferinţa poporului Meu care este
în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât
să-i  izbăvesc.  Acum,  du-te,  te  voi  trimite  în
Egipt.” 
35 Pe acest Moise,  de care se lepădaseră ei,
când au zis : „Cine te-a pus pe tine stăpânitor
şi judecător ?” ...  [Cont. în nr. viitor] 
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15 Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el
şi părinţii noştri.
16 Şi  au  fost  strămutaţi  la  Sihem şi  puşi  în
mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o
sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. 
17  Se  apropia  vremea  când  trebuia  să  se
împlinească  făgăduinţa  pe  care  o  făcuse
Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut şi s-
a înmulţit în Egipt, 18 până când s-a ridicat un
alt împărat, care nu cunoştea pe Iosif.
19  Împăratul  acesta  a  uneltit  împotriva
neamului nostru şi a chinuit pe părinţii noştri,
până acolo ca să-şi lepede pruncii, ca să nu
trăiască.

Vremea lui Moise
20 Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care
era frumos înaintea  lui  Dumnezeu.  El  a  fost
hrănit trei luni în casa tatălui său.
21 Şi,  când a  fost  lepădat,  l-a  luat  fiica  lui
faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei.
22 Moise  a  învăţat  toată  înţelepciunea
egiptenilor  şi  era  puternic  în  cuvinte  şi  în
fapte.
23 El avea patruzeci de ani, când i-a venit în
inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii
lui Israel.
24  A văzut pe unul din ei suferind nedreptate
;i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi
a omorât pe egiptean.

Întrebarea :  „Este  aici  cineva care știe  să se  roage ?” nu este  o  întrebare
născocită, ci a fost adresată odată pe un vas austriac de război echipajului adunat de
către comandantul vasului, într-un ceas grav. 

S-a arătat din nefericire că nu era nimeni acolo care știa să se roage. Atunci
comandantul vasului s-a grăbit în cabina lui și a luat din dulapul lui de cărți o carte de
rugăciuni, în speranța că va găsi acolo îndrumare pentru a se putea ruga - și anume,
voia să se roage pentru mântuirea sufletului nemuritor al unui marinar muribund.

Întrebarea : „Este aici cineva care știe să se roage ?” ar fi potrivită în multe
case ale patriei noastre, în care nu locuiește nimeni care-L cunoaște cu adevărat pe
Dumnezeul viu, prezent și salvator. 

Există în suburbiile marilor orașe case uriașe în care locuiesc adesea mai bine
de 100 de familii ; în unele din aceste case am putea să mergem din ușă în ușă cu
întrebarea. „Este aici cineva care știe să se roage ?” și am primi răspunsul : Nu ! Aici
nu este nimeni care-L cunoaște pe Dumnezeul viu, prezent și care ar putea vorbi cu
Dumnezeu în siguranța credinței. Și la fel ai putea să mergi la ușile celor bogați și tot
așa ai putea în unele sate să bați la uși cu întrebarea : „Este aici cineva care știe să se
roage ?” La cât de multe uși răspunsul ar fi : „Nu !” ? 

Și  totuși  există atâta jale,  disperare, lacrimi,  boală,  căsnicii  nefericite și  tot
felul de nevoi – ce trist dacă nu este nimeni care să știe să se roage ! 

Pentru un recrut  sau pentru un marinar  aceasta  este  o  întrebare  extrem de
importantă, dacă el în compania lui, în escadronul sau bateria lui sau pe vaporul lui
găsește  pe cineva care  ÎL cunoaște  pe Dumnezeu ca pe Tatăl  lui,  pe  Isus,  pe  Cel
răstignit,  ca pe Mântuitorul lui,  dacă acolo este un om care se roagă, care în toate
nevoile și greutățile își găsește adăpost la Dumnezeul viu și atotputernic. 

Din  nefericire  merg  în  cazarmă  mulți  recruți  care  nu  știu  nimic  despre
privilegiul de negrăit de a afla în orice dificultate ajutorul Dumnezeului veșnic. 

       [Va continua în numărul viitor]
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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 10
Nu ceea ce mâncăm, este ceea ce ne

mistuie 

Shakespeare a cunoscut destul de bine Biblia
şi  era  şi  bun  psiholog  recunoscând  că
oamenii pot să devină bolnavi din cauza
păcatelor nemărturisite. 
Obsedând-o  uciderea  lui  Duncan,  Lady
Macbeth a suferit tulburări psihosomatice.
Atunci când Macbeth a întrebat medicul de
ce fel de boală suferă ea, acesta a răspuns : 
«Nu este atât de bolnavă, milord, cât este de

tulburată de nişte închipuiri ce vin din
abundenţă şi care îi răpesc odihna».

(Macbeth v. 3.40)
Doctorului i s-a pus atunci întrebarea care se
pune şi astăzi multor medici : 

«Doctore, nu cunoşti vreun preot pentru
bolile sufleteşti care să smulgă din memorie

un necaz înrădăcinat să radă tulburările
scrise pe creier şi cu puţin antidot plăcut
care provoacă uitarea, să cureţe pieptul
îndesat de « materie primejdioasă care
atârnă greu deasupra inimii ? » (Ibid. v.

3.40)                                         [Va continua]

Charles Darwin, făuritor de mit. Recenzie de carte (I)
„Darwin was wrong” („Darwin a fost greşit”). Cu aceste trei 

cuvinte cuvinte începe cartea lui A. N. Wilson, publicată anul trecut, 
Charles Darwin, Victorian Mythmaker („Charles Darwin, făuritor de mit”). 

Subtitlul cărţii dezvăluie tema ei principală : Darwin a făurit
un mit iar un mit, iar teoria evoluţionistă concepută de el este şi ea un
mit. Începutul cărţii oarecum intimidează, cititorul neversat în evoluţionism ori teoriile
lui Darwin neştiind dacă va putea înţelege argumentele ori lectura cartea până la capăt.
Ceea ce ar fi de înţeles pentru majoritatea covârşitoare dintre noi şi, de fapt, pentru mai
toţi cei care nu au studiat amănunţit teoriile evoluţioniste. 

Cartea e şi lungă, de 367 de pagini de text cu scris mărunt. Dupa lecturarea
primelor pagini, însă, citirea cărţii captivează, devine mai lejeră şi cititorul începe să-şi
dea seama că de fapt  cartea lui  Wilson se adresează mai puţin specialiştilor  cât în
primul rând cititorilor de rând care nu posedă cunoştinte, decât probabil minime şi
generale, asupra evoluţionismului.

Şi, în opinia noastră, acesta este poate cea mai mare realizare a cărţii : cele 367
de pagini ale ei sunt scrise pe înţelesul oamenilor de rând cu scopul, la fel de clar, că
Darwin a fost greşit şi a născocit un mit. A enunţat o teorie greşită, a indus în eroare,
până  astăzi,  o  mulţime  de  intelectuali  şi  a  inspirat  mişcări  politice  şi  sociale  cu
ideologii dubioase. Împreună cu Marx, a devenit unul din pilonii cei mai trainici şi de
lungă durată ai secularismului.  A generat o religie seculară, a dat argumente noi în
sprijinul ateismului şi a influenţat, pe alocuri în mod profund, creştinismul, religia şi
teologia. Toate aceste aspecte sunt analizate de Wilson în aprofunzime dar punctând în
repetate rânduri că Darwin a lansat o teorie falsă, a comis furt intelectual, a fost criticat
aspru de unii dintre contemporanii lui şi că Darwin s-a dovedit a fi un polemic fără
scrupule atacându-i pe criticii teoriilor lui cu înverşunare. 

O recenzie cât de cât aprofundată a cărţii lui Wilson e dificil de realizat în
câteva  pagini,  dar  încercăm să  redăm punctele  ei  principale.  Vom începe  astăzi  şi
sperăm să continuăm trecerea în revistă a acestei cărţi atât de importante şi interesante
în săptămânile care urmează. Începem însă, cu o scurtă introducere a autorului. 

Cine e A.N. Wilson ? După cum ne-am aştepta, lansarea cărţii lui Wilson a fost
primită cu multă raceală şi reticenţă în cercurile intelectuale şi în mass-media, mai ales
cea  britanică  si  americana.  Dar  şi  cu  scepticism de  către  unii  apologeţi  creştini.
Scepticismul se datorează faptului că traiectoria religioasă şi intelectuală a lui Wilson
nu a fost nici dreaptă nici consistentă. 

În tinereţe Wilson a fost un creştin devotat, la început anglican, apoi catolic,
iar apoi a revenit la anglicanism. În anii 80 s-a declarat ateu ... 

Virulenţa la adresa religiei i-a câştigat prietenii şi relaţii bune cu faimoşii atei
ai începutului de Mileniu, Richard Dawkins şi Christopher Hitchens, ale căror cărţi şi
idei  le  promova.  În  2009,  însă,  Wilson  a  reapărut  pe  scena  literară  cu  un  articol
elocvent, publicat în presa britanică, în care şi-a repudiat trecutul ateu şi ţi-a reafirmat
credinţa in Dumnezeu şi fidelitatea faţă de creştinism. Ce l-a determinat să o facă ?
Traseul  lui  Wilson  înapoi  la  creştinism îl  descoperim spicuind  biografia  vieţii  lui
Darwin.           [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]
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Într-un oraş din Ardeal, să ţinea târgul într-o zi
de sărbătoare. Toată lumea din acel oraş era
afară în târg, iar biserica era goală. 
În târg se juca, şi se bea mult. Bunul preot din
oraş,  înzădar  căuta  să  abată  paşii
credincioşilor  porniţi  spre  păcat  şi  să-i
obicinuiască pe credincioşi cu serviciul divin.
Dar iată mânia Lui Dumnezeu. 
În anul 1905 într-o zi de sărbătoare, pe când
lumea juca şi petrecea, în târg izbucni un foc
îngrozitor,  care  –  până  ce  credincioşii  să  se
dezmeticească,  -  a  mistuit  400  de  case,
cruţând doar biserica, spitalul, casa preotului şi
vre-o câteva case în jurul lor. 
Târgul s-a refăcut, dar nu s-a pocăit, ci oamenii
continuară cu viaţa lor uşuratică. 
În  anul  1915  focul  s-a  repezit  şi  de  atunci
locuitorii au învăţat a se teme de Dumnezeu. 

Dicţionar de cuvinte, 
expresii, citate celebre 

•  L'ordre  règne  à Varsovie  (fr.  „Ordinea
domneşte la Varşovia”)  –  Aşa declara la 10
septembrie 1831, la tribuna camerei franceze,
generalul  Sebastiani,  pe  atunci  ministru  de
externe  al  Franţei,  când  a  fost  interpelat
asupra situaţiei din Polonia. 
Or, realitatea era că revoluţia fusese înăbuşită
în sânge şi, într-adevăr, domnea liniştea, dar
o linişte de cimitir.
Presa  a  demascat  cruda  ironie  a  acestor
cuvinte  ministeriale  şi  scandalul  ce-l
stârniseră  le-a  conferit  o  tristă  celebritate.
Fraza a fost de atunci de multe ori amintită
(şi întotdeauna în ironie), când se întâmpla ca
şi  alte  demonstraţii,  tulburări,  răscoale,
indiferent unde, să fie reprimate prin foc şi
sabie. 
Dar, prin extensiune, se poate face aluzie la
ea  şi  în  împrejurarea  că  o  molimă,  un
cataclism  instaurează  o  pace  de  ţintirim
[cimitir].

Proverbe armeneşti despre narcisism
•  Fiecăruia  îi  place  ce-a  făcut  el.  •  Au  scos
minţile  la  mezat,  i-a  plăcut  numai  de mintea
lui.  •  Măgarul  se  minunează  de  răgetul  său.
Proverbe •  Un  om  mulţumit  de  sine  este
nemulţumit de orice altceva. • Admiraţia e un
sentiment pe care îl  are mai cu seamă atunci
când se priveşte în oglindă.  Hacob Paronian  (Din
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 
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