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Editorial. Isus este Singurul care poate aduce unitatea în familie sau în ţară 

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

CAPITOLUL 12
Petru izbăvit din temniţă

1 Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus
mâinile  pe  unii  din  biserică,  pentru  ca  să-i
chinuiască ; 
2 şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor,
a  mai  pus  mâna  şi  pe  Petru.  –  Erau  zilele
praznicului Azimelor. –
4 După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, l-a
pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi,
cu  gând  ca  după  Paşti  să-l  scoată  înaintea
norodului. 
5 Deci Petru era păzit în temniţă, şi biserica nu
înceta  să  înalţe  rugăciuni  către  Dumnezeu
pentru el.
6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l
înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi
ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri ; şi nişte
păzitori păzeau temniţa la uşă.
7 Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el
pe  neaşteptate,  şi  o  lumină  a  strălucit  în
temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l
în coastă, şi i-a zis : 
„Scoală-te iute !” Lanţurile i-au căzut jos de
pe mâini.
8 Apoi îngerul i-a zis : „Încinge-te şi leagă-ţi
încălţămintea.” Şi  el  a făcut aşa. Îngerul i-a
mai  zis  :  „Îmbracă-te  în  haină şi  vino  după
mine.”
9 Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără să
ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se
părea că are o vedenie.                   
                                                                    [Continuarea în nr. viitor]
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  CAPITOLUL 11
Barnaba şi Saul la Antiohia

22  Vestea  despre  ei  a  ajuns  la  urechile
Bisericii din Ierusalim şi au trimis pe Barnaba
până la Antiohia.
23 Când  a  ajuns  el  şi  a  văzut  harul  lui
Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi
să  rămână  cu  inimă  hotărâtă  alipiţi  de
Domnul.
24  Căci Barnaba era un om de bine, plin de
Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult
norod s-a adăugat la Domnul.
25 Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute
pe  Saul  ;  26 şi,  când  l-a  găsit,  l-a  adus  la
Antiohia.  Un  an  întreg  au  luat  parte  la
adunările  bisericii  şi  au  învăţat  pe  mulţi
oameni.  Pentru  întâia  dată,  ucenicilor  li  s-a
dat numele de creştini în Antiohia. 

O foamete prorocită de Agab
27 În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci
din Ierusalim la Antiohia.
28  Unul  din  ei,  numit  Agab,  s-a  sculat  şi  a
vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în
toată lumea.  Şi  a şi  fost,  în adevăr,  în zilele
împăratului Claudiu.
29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după
puterea lui, un ajutor fraţilor care locuiau în
Iudeea,
30 ceea  ce  au  şi  făcut  ;  şi  au  trimis  acest
ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba şi
a lui Saul. 

Un slujitor al lui Dumnezeu, demult decedat, povestea cum odinioară o femeie
simplă i-a adus la cunoștință minunile lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a făcut
pentru soțul ei și prin aceasta și pentru ea și copiii ei. 

„Când ați  predicat  atunci  în P…, eram nespus de nefericită și  săracă,  încât
trebuia să dorm cu copiii  mei pe paie goale și nu mai aveam pentru bieții  copilași
nimic de mâncare. Bărbatul meu se întorsese din închisoare într-un asemenea hal, încât
semăna mai mult cu diavolul, decât cu un om. Dar imediat la intrarea în locuință a
observat un afiș care purta numele dumneavoastră. El și-a zis : 

„Acesta trebuie să fie acel W., care a lucrat cu mine în mină ; voi merge să-l
ascult.” Ați avut ca text : „A venit Învățătorul și te cheamă”. (Ioan 11 : 28) Bărbatul
meu a fost vizibil impresionat în adunare.

În acea seară ședeam tremurând de teamă în bucătărie. La întoarcerea lui nu se
afla decât o bucățică mică de lumânare în sfeșnic. M-a întrebat : „Unde sunt copiii ?”
I-am răspuns : „S-au dus la culcare.” „Adu-i !” a răspuns el. Am pus jos sugarul pe
care-l aveam în brațe și m-am dus sus.

Am îngenuncheat lângă copiii mei care dormeau și m-am rugat Domnului să-i
ocrotească ; apoi i-am trezit și i-am adus jos. Spre marea mea uimire, bărbatul meu a
luat-o în brațe pe fiica cea mai mare, a sărutat-o și a spus : 

„Scumpul meu copil, Domnul ți l-a dăruit în seara aceasta pe tatăl tău !” Apoi
a  luat-o pe fiica  a  doua,  pe  băiat  și  copilul  cel  mai  mic  și  le-a  demonstrat  și  lor
dragostea lui în același mod drăgăstos. Stăteam acolo și credeam că visez. 

Dar apoi, am simțit deodată cum soțul meu mi-a cuprins gâtul, m-a sărutat și
mi-a spus : „Scumpa mea soție, Domnul Isus ți l-a dăruit în seara aceasta din nou pe
soțul tău !” Ce plăcut pășește aici harul salvator în fața ochilor noștri ! 

Da,  este  așa  cum  odinioară  sutașul  credincios  din  Capernaum  I-a  spus
Domnului Isus : „Spune numai un cuvânt și robul meu va fi vindecat”. (Matei 8 : 8) 
                                                    [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910] 
                                                    [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910] 



  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

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 (XI) Charles Darwin – furt intelectual ?

E deci aparent că dezbaterea privind originea şi transformarea speciilor era deja în
vogă la vremea când Darwin a început să fie interesat de subiect. Şi tocmai aici Wilson îl acuză
pe Darwin de fraudă intelectuală : 

„Opinia mea este că … Darwin, care nu a recunoscut influenţe intelectuale în viaţa lui,
…, nu a fost capabil să-şi amintească faptul că alţii pe lângă el au crezut în evoluţie înainte de
1859”, anul în care Darwin a publicat The Origin of the Species – Originea Speciilor, (pagina
53).

Până atunci, obiecţiile împotriva evoluţionismului lui Erasmus Darwin, (bunicul lui
Charles Darwin), Lamark şi Brocchi erau doar de natură teologică nu ştiinţifică. 

Una dintre personalităţile influente din perioada incipientă a gândirii evoluţioniste a
fost britanicul William Paley, care a trăit între 1743 şi 1805. Paley e cunoscut în istorie în
primul rând pentru monumentala lui carte View of the Evidences of Christianity, („Perspectivă
asupra  dovezilor  privind  creştinismul”),  publicată  în  anul  1794,  şi  monumentala  Natural
Theology („Teologia naturală”) publicată în 1802. 

Pentru prima dată,  în aceste cărţi,  un intelectual  britanic apăra Biserica,  teismul şi
creştinismul în faţa ascensiunii gândirii evoluţioniste din vremea lui. 
              Ideile lui Paley, lucid exprimate în cele două cărţi, sunt considerate astăzi fundamentul
intelectual a ceea ce e cunoscut ca „intelligent design”, (desenul inteligent) o explicaţie teistă a
universului şi apariţiei universului, a vieţii şi a omului. 
             În acest sens, ideile lui Paley erau simple : universul este perfect, natura e perfectă,
viaţa e perfectă, şi perfecţiunea lor atestă indubitabil existenţa unui Creator care le-a creat pe
toate cu înţelepciune şi chibzuinţă, (pagina 77). Darwin l-a citit pe Paley. 
             Dar, în timp ce Paley afirmă existenţa armoniei în natură, Darwin afirmă că natura este
într-o stare de haos.                                     [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
Metodele  pe  care  le  folosim  în  răzbunare,
variază. Nepoţica mea în vârstă de un an, când
este  scoasă  din  sărite,  ridică  mânuţele  şi
zgârâie aerul  din faţa  ei.  Unii  copilaşi  atunci
când sunt amăgiţi îşi lovesc capul de duşumea.
Din cauză  că  un  copilaş  nu poate  să-şi  vadă
capul,  acesta  este  ultima  piesă  analitică  ce
poate  fi  recunoscută  ca  aparţinându-i.  
Majoritatea  din  noi  nu  ne  mai  putem aminti
când am încercat să le venim de hac părinţilor
noştri, lovindu-ne capetele de duşumea. 
Totuşi unii dintre noi poate ne mai reamintim
cum  am  încercat  să-i  înfuriem  pe  părinţii
noştri, refuzând să mâncăm bucatele pe care ni
le  dădeau  ...  A durat  însă  până  ce  acest  fapt
evident  am  reuşit  să-l  pricepem.  În  decursul
ultimilor trei ani am tratat trei adolescenţi care
au încercat să le vină de hac colegilor de şcoală
prin lovituri de pumni. Nici unul din copiii care
în final au primit pumnii nu au avut nevoie de
vreo asistenţă medicală, dar cei trei bătăuşi au
suferit fracturi la oasele pumnilor.    [Va continua]

PROVERBE LATINE
NETREBNICIE, NEVOLNICIE

•  Musca e un fleac,  dar,  când cade în  zer,  îl
spurcă. • Vai, ţie, oraşule, judecătorul tău e-un
copilandru ! • Unul strică numele la o mie. •
Apa  stătută  prinde  miros.  •  Şi  mâncarea  de
dovleac e bună,  dar  capul  de dovleac la  ce-i
bun ?! • Sămânţa pe care a văzut-o cioara nu
încolţeşte. Proverbe  • Ca să fii om, nu-i de-ajuns
să ai  două picioare ;  important  este  să nu te
târăşti cu cele două picioare.  Eghia Demirgibaşian •
Omul  nevolnic  se-nnmăloşte  ca  apa  stătută.
Hacob  Paronian   [Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,
Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
310. Spovedania / M rturisirea ă

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm
singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne

mărturisim păcatele, El este credincios şi drept
ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice

nelegiuire”. [I IOAN I : 8 - 9]

Ludovic IX regele Fran ei întorcându-se acasţ ă
pe  mare  dela  Ierusalim,  a  dat  ordin  ca  tot
personalul vaporului s  se spovedeasc . ă ă
El zise pân  i  marinarilor de serviciu :  ă ş Nu vă
teme i  c  în  timpul  spovedaniei  va  suferiţ ă
serviciul.  Eu voiu sta de slujb  în locul  celui,ă
care se spovede teş .
Cuvintele regelui au impresionat adânc pe to i.ţ
Oameni cari de mult  vreme nu s-au spovedit,ă
au alergat la preot, i i-au m rturisit p catele !ş ş ă ă

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 2
AUGUSTIN

În  perioada  aceasta,  el  acceptase  învăţătura
maniheilor, un fel  de amestec de religia lui
Zoroastru cu unele învăţături creştine. Secta
aceasta  apela  la  raţiune,  la  cunoaşterea
perfectă  şi  pretindea  că  are  adevărul  pur.
Timp de  nouă  ani,  Augustin  a  fost  adeptul
acestei secte.
În  tot  acest  timp,  mamă-sa  era  adânc
îndurerată  de  starea  lui.  Ea  s-a  dus  la  un
prezbiter  şi  a  stat  cu  el  de  vorbă  despre
Augustin. În timpul discuţiei, a podidit-o un
torent  de  plâns.  Când  s-a  mai  liniştit,
prezbiterul a zis : 
„Este  imposibil  să  piară  fiul  unor  aşa
lacrimi”. Pentru mai mulţi ani, aceste cuvinte
au fost pentru ea ca un mesaj din cer. 
Augustin având unele nedumeriri cu caracter
ştiinţific, înainte de a pleca la Roma, a avut o
întâlnire  cu  episcopul  Faustus,  cel  mai

întâlnire cu episcopul Faustus, cel mai renumit
învăţător  al  maniheilor,  întrebându-l  despre
diferenţa de păreri între manihei şi greci în ce
priveşte  astronomia,  episcopul  şi-a  mărturisit
ignoranţa  sa  şi  dezinteresul  în  această
chestiune. Aceasta l-a deziluzionat pe Augustin
şi l-a făcut să renunţe la maniheism. 
Prin anul 383 cu credinţa sa zdruncinată şi cu
cariera ruinată de huligani, Augustin s-a decis
să plece la Roma. Când a aflat mamă sa despre
aceasta, a stăruit de el să nu meargă în cetatea
aceea stricată. Totuşi, pe ascuns, el şi-a pregătit
bagajele de plecare.
În ziua când a plecat să ia corabia spre Roma, a
constatat că mamă-sa era în urma lui. 
El s-a oprit şi i-a spus că nu pleacă, ci doar se
duce pe corabie să întâlnească pe un prieten, iar
ea să-l aştepte la capela Sf. Ciprian de pe deal
până se întoarce. O minţea. 
Monica l-a aşteptat la capelă toată noaptea, dar
el n-a mai venit. Corabia şi-a ridicat pânzele şi
l-a dus la Roma.                                   [Va continua]

 DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Mameluc – Mamelucii au fost nişte soldaţi
aprigi  din  cavaleria  sultanilor  care  au  ţinut
secole  de-a  rândul  Egiptul  sub  călcâi.
Bolintineanu,  în  poezia  La  piramide,  îi
zugrăveşte în versurile :

„Dar mamelucii zboară 
prin câmpii cei sălbatici,

Ca pulberea în vânt
Şi umbrele lor mute, 
cu caii lor fantastici, 
Reintră în mormânt”.

Ca  expresie  însă,  mameluci înseamnă  nişte
executanţi care nu ştiu de vorbă şi urmează cu
sfinţenie ordinele primite. 
Se spune îndeobşte :  „Sta ca un mameluc”,
„Sunt nişte mameluci”. 
Expresia  s-a  introdus  după  campania  din
Egipt  a  lui  Napoleon,  când  mai  mulţi
mameluci au cerut să plece împreună cu el în
Franţa. Napoleon i-a luat şi a constituit din ei
un  escadron  de  gardă.  Franţuzeşte  nu  ştiau,
dar îl urmau în toate campaniile pe împărat,
îndeplinind orbeşte toate poruncile lui.


	O foamete prorocită de Agab

