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Editorial. Nu vreau să aud, nu vreau să înțeleg 

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

12 Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac
vreo deosebire. Aceşti şase fraţi m-au însoţit şi
ei şi am intrat în casa omului.
13 El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe
înger stând înaintea lui şi zicându-i : 
„Trimite  la  Iope  şi  cheamă pe  Simon,  zis  şi
Petru,
14 care-ţi  va  spune  cuvinte  prin  care  vei  fi
mântuit tu şi toată casa ta.”
15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt
S-a coborât peste ei ca şi peste noi la început.
16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului,
cum a zis : „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi
fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
17 Deci dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca
şi  nouă,  care  am  crezut  în  Domnul  Isus
Hristos,  cine  eram eu  să  mă  împotrivesc  lui
Dumnezeu ?”
18 După  ce  au  auzit  aceste  lucruri,  s-au
potolit,  au  slăvit  pe  Dumnezeu  şi  au  zis:
„Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă,
ca să aibă viaţa.” 

Barnaba şi Saul la Antiohia
19 Cei  ce  se  împrăştiaseră,  din  pricina
prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au
ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia
şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.
20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din
Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia,
au  vorbit  şi  grecilor  şi  le-au  propovăduit
Evanghelia Domnului Isus.  
21 Mâna  Domnului  era  cu  ei,  şi  un  mare
număr de  oameni  au crezut  şi  s-au întors  la
Domnul.                                 [Continuarea în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
FAPTELE APOSTOLILOR

  CAPITOLUL 11
Petru îşi îndreptăţeşte purtarea

1  Apostolii  şi  fraţii  care  erau  în  Iudeea,  au
auzit  că şi  Neamurile au primit  Cuvântul  lui
Dumnezeu.  
2 Şi,  când  s-a  suit  Petru  la  Ierusalim,  îl
mustrau cei tăiaţi împrejur
3 şi ziceau : „Ai intrat în casă la nişte oameni
netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei.”
4 Petru  a  început  să  le  spună pe  rând cele
întâmplate. El a zis :
5  „Eram  în  cetatea  Iope  ;  şi,  pe  când  mă
rugam,  am căzut  într-o  răpire  sufletească  şi
am avut o vedenie : un vas ca o faţă de masă
mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora
din cer şi a venit până la mine.
6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele
cu  patru  picioare  de  pe  pământ,  fiarele,
târâtoarele şi păsările cerului.
7 Şi am auzit un glas care mi-a zis : „Petre,
scoală-te, taie şi mănâncă.”
8 Dar eu am răspuns : „Nicidecum, Doamne,
căci  nimic  spurcat  sau  necurat  n-a  intrat
vreodată în gura mea.”
9 Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer : „Ce
a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
10  Lucrul acesta s-a făcut  de trei  ori  ;  apoi
toate au fost ridicate iarăşi în cer.
11  Şi  iată că îndată,  trei  oameni  trimişi  din
Cezareea la mine, au stat  la poarta casei  în
care eram.

Dumnezeu știe să predice mai bine decât noi, oamenii – când vorbește EL,
cuvintele și faptele lui constituie un eveniment căruia nu i se poate sustrage nimeni.
Firește că omul poate să spună : Nu vreau să aud, nu vreau să înțeleg. Da, „ei măcar că
văd, nu văd; și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg” (compară cu Matei 13 : 13).

 O, fă să nu fie vorba despre tine ! Majoritatea oamenilor din jurul nostru
degeaba au parte de avertizările și de atenționările lui Dumnezeu, care în mii de feluri
diferite îi  spune generației  actuale :  „Învață-ne să ne numărăm zilele astfel,  ca să
căpătăm o inimă înțeleaptă !” (Psalmul 90 : 12)

Acum câțiva ani, un domn din Berlin s-a întâlnit în piața Potsdam cu L., pe
atunci cunoscutul deputat din Reichstag. S-au dus în una din cafenelele de acolo și au
vorbit  despre  decesele  celebrităților  politice  cunoscute,  care  au  avut  loc  în  ultima
vreme. L. a remarcat glumind : 

„Acolo sus, în cer, probabil că acum se întrunește un parlament de-a dreptul
interesant, toate personalitățile sunt adunate acolo. Eu personal încă n-am în nici un
caz chef să bat la poarta lui Petru. Sper să mai pot fi mult timp activ ca politician în
viața aceasta pământească”. 

În ziua următoare acest  deputat  al  parlamentului  german zăcea pe catafalc.
Ziarele scriau : „Cine ar fi crezut că acest bărbat viguros trebuie să-și părăsească așa
de curând locul din Reichstag ?” ... Cuvântul lui Dumnezeu avertizează atât de des ! 

„Ascultați acum voi, care ziceți : „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare
cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga.” Și nu știți ce va fi
ziua de mâine. Căci ce este viața voastră ? Nu este decât un abur, care se arată pentru
puțin, apoi dispare. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți : „Dacă Domnul va voi, vom
trăi și vom face cutare sau cutare lucru”. (Iacov 4 : 13 – 15) Majoritatea oamenilor nu
se lasă avertizați  – lasă-te tu avertizat  !  Nu te gândi  că această pagină ar  putea fi
folositoare pentru alții ; Dumnezeu ți-o trimite ție ! Tu nu o ai din întâmplare în mână. 
                                                    [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910] 
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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 !”

RECENZIE DE CARTE 
Charles Darwin, făuritorul de mit (X) Influenţa familiei asupra lui Darwin

            Interesul omului pentru evoluţia speciilor datează încă din antichitate. Încă pe vremea lui Aristotel
şi Platon oamenii disputau noţiunea dacă animalele sunt statice, adică nu resimt modificări, ori evoluează
şi dezvoltă modificări morfologice în timp, iar dacă da, din ce motive. 

Aceste idei l-au preocupt şi pe bunicul lui Charles Darwin, Erasmus Darwin, de profesie medic.
În 1794 Erasmus a publicat Zoonomia, un tratat în care argumenta că speciile au evoluat unele în altele,
„creaturile nu au fost create ci s-au creat de la sine”, şi că „speciile au apărut pe pământ nu pentru că
Dumnezeu le-a creat ci prin evoluţie”. (Pagina 23) Erasmus a murit în 1802, cu 7 ani înainte de naşterea
lui Charle Darwin. Charles Darwin a citit, în mod aprofundat şi de mai multe ori, cartea bunicului lui,
afirmând, în final, că ea nu l-a influenţat cu nimic („without producing any effect on me”).

Erasmus  şi-a  elobarat  ideile  mai  târziu  într-o  altă  carte,  The  Temple  of  Nature („Templul
Naturii”), în care postula noţiunea ca întreaga viaţă, din formele ei cele mai primitive până la cele mai
complexe, îşi are originea undeva în fundul oceanelor. Erasmus a încercat şi să explice, din punct de
vedere al cauzalităţii, „cauza iniţială” care a propulsat evoluţia în moţiune, o cauză pe care el a numit-o
„marea cauza primordială”. Erasmus a studiat şi lucrat la teoria evoluţiei timp de aproape 30 de ani.

Când Darwin a ajuns la 9 ani, i-a murit mama. Darwin şi-a continuat studiile la Universitatea
Cambridge. Tatăl lui dorea ca el să studieze teologia şi să devină pastor anglican, dar Darwin avea alte
pasiuni având înclinaţii spre medicină. 
              Unul din profesorii lui a fost Robert Jameson, profesor de Istorie Naturală, cel care l-a expus pe
Darwin  ideilor  evoluţioniştilor  francezi  ai  Veacului  XVIII,  în  special  Jean  Baptiste  Lamarck  şi
Gianbattista  Brocchi.  Ambii  au încercat să explice  originea speciilor  prin cauze naturale prin studiul
fosilelor disponibile în vremea lor. 
              Ideea principală a lui Lamarck a fost existenţa unei continuităţi a speciilor care însă se schimbă
lent şi se transformă în alte specii înrudite. Natura funcţionează în virtutea unor legi specifice ei unde o
formă de viaţă dă naştere unei alte forme de viaţă. Tot Lamarck pare să fi fost şi primul naturalist care a
enunţat ideea că specia hominida se trage din maimuţe. La rândul lui, Brocchi a enunţat ideea că speciile
se nasc, trăiesc pentru o vreme, şi apoi dispar.                                                                           
                                                  [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]

„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 11 Echilibrul scump plătit
Am auzit  adeseori  oameni  spunând scrâşnind
din dinţi : „Îl voi „aranja” eu pe acel netrebnic
chiar dacă acesta ar fi ultimul lucru pe care ar
trebui  să-l  fac !”  Foarte  des,  acest  lucru este
exact. 
Îmi  reamintesc  de  o  doamnă  în  vârstă  de
aproape 80 de ani, vioaie, care venea la mine la
intervale regulate pentru a-i verifica tensiunea
arterială. Ea oscila deobicei în jurul lui 200, dar
într-o anumită zi tensiunea se ridică la 230. 
În  lăuntrul  meu  am  fost  speriat,  totuşi  i-am
spus calm „tensiunea dv. a crescut astăzi”. Cu
un zâmbet îmi spuse : „Îmi dau seama foarte
uşor de acest lucru. Tocmai am avut o dispută
aprinsă cu mi alt pacient în sala de aşteptare”.
Gândiţi-vă, acestei femei culte, inteligente, ar fi
putut să-i sară „siguranţa” cerebrală şi să sufere
un atac fatal, pur şi simplu numai pentru că ea
dorea  să-i  vină  de  hac  prin cuvinte  unui  om
renumit  pentru  pălăvrăgeala  lui  provocatoare.
Propriul ei diagnostic asupra ridicării bruşte a
tensiunii sale era corect.                    [Va continua]

PROVERBE LATINE
NERECUNOŞTINŢĂ

•  În  pomul  roditor,  mulţi  azvârlă  cu pietre.  •
Şarpele degerat îl muşcă mai întâi pe cel care-l
încălzeşte. • Îi dai unuia o vie şi nu-ţi dă nici o
boabă de strugure. • Mănâncă la noi şi ouă la
vecin. • Mănâncă la uşa noastră şi latră la uşa
altora. • Dacă spurci fântâna, nu mai ai de unde
bea  apă. Proverbe  •  Să  nu  dobori  niciodată
copacul  care  te  apără  de  furtună.  •  Oamenii
nerecunoscători  seamănă  cu  acei  câini  care,
mai  mult  decât  pe  cel  care  le  aruncă  osul,
îndrăgesc osul.  Hacob  Paronian   [Din  Proverbe şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
309. Speran a ţ

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria
şi pacea pe care o dă credinţa, 

pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în
nădejde !” [ROMANI 15 : 13]

Pl cerea  adev rat  este  atât  de  rar ,  încâtă ă ă ă
omul  s-ar  sim i  cu  adev rat  nefericit,  dacţ ă ă
Dumnezeu nu i-ar fi picurat în suflet n dejdea.ă
Aceasta  premerge  celor  viitoare  i  procurş ă
omului pl cerile bucuriilor celor ce vor s  vie.ă ă
Chiar i  cel mai fericit om s-ar sim i strâns într-ş ţ
un  cerc  de  fier,  dac  ar  ajunge  numai  acelă
„bine”,  la  care  trebuie  s  ajung ,  dac  ară ă ă
câ tiga numai acele pl ceri, cari nu pot s  nu-lş ă ă
ajung  ; viitorul îns  cu toate secretele lui, seă ă
deschide  larg  înaintea  omului  i  îl  îmbie  caş
foarte  posibile  i  realizabile  toate  pl cerileş ă
visate. 
Alexandru  cel  Mare  plecând  într-o  campanie,
împ r i toate odoarele sale solda ior lui. V zândă ţ ţ ă
Perikkas atâta risip  îl întreb  : ă ă Rege ! ie ce- iŢ ţ
va r mâne ?ă  N dejdeaă  – r spunse Alexandru !ă
Iuliu Caesar amenin ându-l un pericol oarecare,ţ
prietenii s i îl sf tuir  s  se încunjure cu pazniciă ă ă ă
credincio i.  El  îns  a  refuzat  aceastş ă ă
precau iune i  le zise : ţ ş Mai bine s  mor odat ,ă ă
decât s  tr esc între speran  i fric  continuă ă ţă ş ă ă.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 2
AUGUSTIN

Augustin  Aurelian  s-a  născut  la  13
noiembrie,  354  după  Cristos,  la  Tagaste  în
Africa de nord, nu departe de Cartagina. 
Pe tatăl său îl chema Patricius, iar pe mamă
Monica.  Tatăl  era  păgân  şi  ducea  o  viaţă
libertină,  mamă-sa  în  schimb  era  o  bună
creştină şi trăia o viaţă sfântă. 
Ea l-a crescut în învăţătura creştină. Şcoala a
urmat-o în oraşul său, apoi a continuat-o în
oraşul vecin Madaura.
La vârsta de 17 ani - fiindcă prezenta o minte
sclipitoare,  -  părinţii  l-au  dat  să  studieze
literatura  la  Cartagina.  Apoi  şi-a  completat
studiile cu retorica şi filozofia. 
Aici a studiat filozofia lui Cicero în opera sa
numită Hortenzius şi a prins gust de cugetare.
Când a plecat de acasă, mamă-sa l-a îndemnat
să se păzească de păcatul desfrâului, dar viaţa

imorală din jur şi influenţa liberalistică a tatălui,
l-au  făcut  ca  departe  de  părinţi  să  lepede
învăţăturile  mamei  şi  să  se  dea  desfrâului.
Astfel,  la  18  ani  a  avut  un  copil  ilegitim.
Lepădase învăţătura creştină, ajunse-se cu totul
decăzut.  Prin anul  374,  la  vârsta  de 20  ani  a
revenit în oraşul său natal la Tagaste şi a deschis
o şcoală de gramatică. Dar aici a stat numai un
an şi s-a mutat din nou la Cartagina unde şi-a
deschis o şcoală de retorică pe uliţa bancherilor.
Unii  din copiii  celor mai bune familii  a ajuns
să-i aibă în şcoala sa. 
Timp de nouă ani a continuat să predea retorica
şi îşi câştigase o bună reputaţie ca profesor. Era
mândru că elevii lui de azi vor fi conducătorii
de mâine ai lumii latine. Dar într-o zi o ceată de
huligani gălăgioşi, foşti elevi de ai lui, au intrat
în şcoală, au început să vocifereze la el, apoi i-
au  apucat  masa  birou,  i-au  sfărâmat-o,  iar
bucăţile le-au scos afară şi le-au ars. Atunci a
hotărât să închidă şcoala şi să plece la Roma ca
să-şi deschidă acolo o şcoală”.         [Va continua]

 DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mama  Gracchilor  –  Cornelia,  celebră
matroană romană, fiica lui  Scipio Africanul,
rămasă  văduvă,  a  refuzat  propunerea  lui
Ptolomeu  de  a  deveni  regina  Egiptului,
preferând  să  se  consacre  educaţiei  fiilor  ei
Tiberius  şi  Caius  Gracchus.  Ea  le-a  insuflat
dârzenia  şi  curajul,  dragostea  pentru  binele
obştesc, făcând din ei doi vajnici luptători în
slujba poporului. Când într-o zi o patriciană
bogată,  etalându-şi  giuvaerele  scumpe,  i-a
cerut  Corneliei  să-i  arate  şi  ea  nestematele,
aceasta, prezentându-şi copiii, i-a spus : „Iată
bijuteriile  şi  podoabele  mele”.  Mama
Gracchilor personifică devotamentul ...


