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Editorial. „A fost odat´” 

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

19 Irod, după ce l-a căutat în toate părţile, şi 
nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori şi a 
poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din 
Iudeea la Cezareea, ca să rămână acolo. 

Moartea lui Irod
20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir şi din
Sidon. Dar aceştia au venit toţi într-un gând la
el  ;  şi,  după ce au câştigat de partea lor pe
Blast, care era mai mare peste odaia de dormit
a împăratului, au cerut pace, pentru că ţara lor
se hrănea din ţara împăratului.
21  Într-o  zi  anumită,  Irod  s-a  îmbrăcat  cu
hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui
împărătesc şi le vorbea.
22 Norodul a strigat : „Glas de Dumnezeu, nu
de om !”
23 Îndată  l-a  lovit  un  înger  al  Domnului,
pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a
murit mâncat de viermi.
24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea
tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.
25 Barnaba  şi  Saul,  după  ce  şi-au  împlinit
însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând
cu ei pe Ioan, zis şi Marcu.   

CAPITOLUL 13
 Barnaba şi Saul – Elima

1 În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi
învăţători  :  Barnaba,  Simon,  numit  Niger,
Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut
împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.
2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul
Sfânt a zis : „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba
şi  pe  Saul,  pentru  lucrarea  la  care  i-am
chemat.”                                    [Continuarea în nr. viitor]
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  CAPITOLUL 12
Petru izbăvit din temniţă

10 După ce au trecut de straja întâi şi a doua,
au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, şi
ea li s-a deschis singură ; au ieşit şi au trecut
într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă
el.
11 Când şi-a venit Petru în fire, a zis : „Acum
văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul
Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot
ce aştepta poporul iudeu.”
12  După  ce  şi-a  dat  bine  seama  de  cele
întâmplate,  s-a  îndreptat  spre  casa  Mariei,
mama  lui  Ioan,  zis  şi  Marcu,  unde  erau
adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau.
13  A bătut la uşa care dădea în pridvor; şi o
slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru ; şi, de bucurie,
în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea
de veste că Petru stă înaintea porţii.
15 „Eşti nebună !”, i-au zis ei. Dar ea stăruia
şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau :
„Este îngerul lui.”
16  Petru însă bătea mereu. Au deschis şi au
rămas încremeniţi când l-au văzut.
17 Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a
istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi
a  zis  :  „Spuneţi  lucrul  acesta  lui  Iacov  şi
fraţilor.” Apoi a ieşit şi s-a dus în alt loc.
18 Când s-a făcut ziuă, ostaşii au fost într-o
mare fierbere, ca să ştie ce s-a făcut Petru.

Povestea-ncepe cu „A fost odat´”;                                E mult de-atunci ; și-azi cuvântul frumos
O, timp frumos, de care mult ne-am bucurat !               Răsună-n inima mea dureros !
Tinerețe, timp dulce și plăcut,                                        Tinerețe, al dragostei chin curat,
Ce iute și departe-ai dispărut !                                      Pace, fericire, - toate-s : a fost odat’!”

Această poezie a luat naștere în spatele gratiilor de fier ale unei închisori. Este
evident că părinții acestui deținut i-au oferit o copilărie fericită. A devenit tehnician
dentar. 

Dar curând a fost pedepsit pentru falsificare de acte și înșelăciune, iar după
aceea cu 30 de luni de pușcărie pentru furt. Poezia lui, așa de tristă și de adevărată,
poate fi semnată de mulți oameni. 

Este  retrospectiva  asupra  fericirii  pierdute,  asupra  călcării  jurământului  de
fidelitate,  asupra  inocenței  lepădate,  asupra  dragostei  părintești  și  conjugale
desconsiderate ... 

Pentru cel care plânge astfel, lumea n-are nici o mângâiere, nici o nădejde …
De aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu despre copiii lumii : 

„Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume.” Dar nu există nici o speranță pentru
cel care plânge astfel ? 

O, ascultă,  omule care plângi :  Dumnezeu are pentru tine o restabilire,  o
iertare desăvârșită, o nădejde și o fericire nouă ! Oricât de mare ar fi vina ta, oricât
de întunecoasă ar fi viața ta, Dumnezeu îți spune astăzi : 

„Iar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca,
după  cum  păcatul  a  stăpânit  prin  moarte,  tot  așa  și  harul  să  stăpânească  prin
dreptate, dând viață veșnică prin Domnul nostru Isus Hristos”. (Romani 5 : 20 - 21) 

Dumnezeu îi cheamă pe păcătoșii vinovați la o iertare desăvârșită, care este
oferită tuturor prin jertfa de la Golgota. 

Da, cine vine la Isus, crezând, găsește la EL mai mult decât iertare deplină, el
găsește har covârșitor, o viață nouă.          [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 (XII) Charles Darwin – furt intelectual ?
La  fel,  în  timp  ce  Paley  afirmă  că  armonia  naturii  se  datorează  funcţionării

perfecte a legilor impuse de Creator în natură, Darwin afirmă că legile naturii, descoperite
zice  el,  de  el  însuşi,  reflectă  un  conflict  acerb  şi  permanent  între  specii  pentru
supravieţuire,  un  conflict  permanent  între  membrii  aceleaşi  specii,  şi  că  acest  conflict
propulsează evoluţia naturii şi a fiinţelor vii de la o specie la alta.

Teologia naturală înseamnă, (din perspectiva lui Paley), că putem deduce existenţa
unui Creator şi a lui Dumnezeu, din natură. În mod contrar, pentru Darwin şi discipolii lui,
natura neagă existenţa lui Dumnezeu. 

Explicaţia lui Wilson este că : „Darwin a fost destinat să fie, pentru mulţi, atât pe
parcursul vieţii lui cât şi mai târziu, întruchiparea mitului britanic din era victoriană că
ştiinţa a invalidat şi a negat religia. De fapt, în loc de a nega religia, ştiinţa a devenit
religia lor …”, adică a evoluţioniştilor. 
             Înconjurul lumii pe vasul Beagle

Sunt câteva lucruri cu privire la Darwin pe care le cunosc toţi cei care au studiat
biologia,  printre  ele  şi  călătoria  lui  Darwin  în  jurul  pământului  la  bordul  vasului  The
Beagle. Voiajul  a  fost  punctul  decisiv  pentru  orintarea  intelectuală  a  lui  Darwin.
Observaţiile făcute pe parcursul călătoriei i-au cimentat ideile evoluţioniste şi l-au făcut să
pună la îndoială existenţa lui Dumnezeu, devenind, treptat, ateu. 
            Un amănunt mai puţin cunoscut, însă, este că la întoarcere Darwin s-a îmbolnăvit şi
a rămas bolnav toată viaţa fără să se vindece. Boala l-a îmbătrânit înainte de vreme, dar nu
se cunoaşte exact diagnoza ori boala de care a suferit.  Un alt  amănunt la fel de puţin
cunoscut este că, în timp ce pe  Beagle, Darwin îşi forma ideile evoluţioniste, căpitanul
vasului, Charles FitzRoy, îşi cimenta convingerile creaţioniste.  [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
Acum câţiva ani  am cunoscut un student  din
facultate - îl voi numi Petrică - care a suferit
multă vreme de o senzaţie de ardere şi durere
în partea superioară a abdomenului. 
I-am dat medicamentaţia cea mai recentă şi mai
eficace,  dar  el  nu  a  obţinut  decât  o  uşurare
parţială şi trecătoare. 
Consultând mai mulţi specialişti, nu a obţinut
nicio  uşurare  şi  nici  radiologiile  nu  au
descoperit ceva suspect. 
După ce am supravegheat timp de mai multe
luni caracterul personalităţii sale sub tensiune,
am ştiut că o tensiune emotivă ar putea să stea
la baza tulburărilor sale. 
Desigur, el a negat cu cea mai mare stăruinţă că
ar fi sub vreo încordare. 
Petrică era o enigmă, până ce un alt student îmi
povesti despre ceea ce a auzit că se spunea într-
un oraş vecin. 
Mare  parte  din  activitatea  sa  era  consacrată
unei certe în care era vorba de bunicul său care
a fost nedreptăţit şi excrocat, de nişte cetăţeni,
cu mulţi ani înainte. 
El a căutat să le vină de hac potrivnicilor prin
denunţuri frecvente şi înfocate.         [Va continua]

PROVERBE LATINE
NEVREDNICIE

•  Pui  capul  de  porc  pe  masă,  dar  el  se
rostogoleşte şi cade în gunoi. • Îi dai măgarului
smochine, el se duce să mănânce mărăcine. •
Din fata nevrednică – mireasă nevrednică, din
mireasa nevrednică – gospodină nevrednică. •
Din făina cerşită, nu poţi face aluat. • Din porc
nu poţi face nici colivă, nici iaurt. • Porcul nu
vede  stelele. [Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,
Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
311. St pânirea de sineă

„Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga
sufletele voastre”. [LUCA 21 : 19]

Abauzit,  naturalist  din  Geneva,  a  m surată
presiunea aerului în fiecare zi timp de 22 de ani
i o nota cu mult  îngrijire. ş ă

Într-o zi i-a venit o servitoare nou  la cas , careă ă
îndat  îi  f cu o „cur enie”  mare în  laborator.ă ă ăţ
Dup  cur ire o întreb  înv torul : ă ăţ ă ăţă
„Unde  sunt  hârtiile  mele,  a ezate  lângş ă
barometru ?” Servitoarea îi r spunse : ă
„Acele hârtii erau domnule, atât de mânjite, că
le-am aruncat în foc,  dar am pus în locul  lor
altele noui i curate !ş ”
Ce am fi r spuns noi la a a o declara ie ?! Dară ş ţ
înv atul ? El i-a pus bra ele peste olalt  i  cuăţ ş ţ ă ş
o lini te  ce  nu  b nuia  viforul  ce-i  trecea  prinş ă
suflet, r spunse fetei : ă
„Mi-ai  nimicit  rezultatul  unei  munci  de  22  de
ani. Mai mult s  nu te prinzi de nici un obiectă
din laboratorul meu”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 2
AUGUSTIN

Monica şi-a dat seama că a fost înşelată de
fiul ei şi aceasta a mărit mult durerea ei, dar
pe de altă parte a determinat-o să se roage şi
mai intens pentru mântuirea fiului ei. 
Ajuns la Roma, Augustin s-a îmbolnăvit rău
de febră. Era aproape de moarte. 
Însă  nici  chiar  atunci  nu  a  căutat  să  se
apropie de Dumnezeu. După ce s-a făcut mai
bine, a început să caute adevărul la filozofii
greci.  A studiat  platonismul şi  scepticismul,
dar  n-a  găsit  pace.  A trăit  doi  ani  de  mari
frământări lăuntrice. 
În marea metropolă de pe cele şapte coline,
restabilit deplin în sănătatea sa, Augustin şi-a
deschis o şcoală de retorică. După un an, un
înalt demnitar l-a numit profesor de retorică
la Milano. În acest oraş, cel mai de influenţă
om era un creştin, episcopul Ambrosie.

Era  natural  ca  noul  profesor  să  caute  să-l
întâlnească. Ambrosie i-a spus un bun venit în
oraşul  lor,  s-a  întreţinut  cu  el  şi  i-a  câştigat
simpatia. Aceasta l-a determinat pe Augustin să
dorească să-l asculte predicând. 
După ce l-a auzit odată, Augustin a recunoscut
că  stilul  său  e  sclipitor.  Ascultând  mesajul
creştin  cu  spirit  critic  a  început  să  zărească
adevărul  şi  să-şi  zică  despre  credinţa  mamei
sale  că  nu  e  chiar  iraţională.  Atunci  a  sosit
Monica la Milano. El a spus mamei sale că nu
mai este  maniheist,  şi  a  adăugat  că încă nu e
creştin. Pentru Monica aceste spuse au fost un
îndemn la  mai  multă  rugăciune.  Împreună  cu
fiul  ei,  Monica a luat  parte în mod regulat  la
întrunirile bisericii  creştine din Milano.  Odată
Ambrosie a ţinut o predică despre regele David.
El a zis : „Că a păcătuit a fost omeneşte, că s-a
pocăit însă a fost ceva excepţional. Oamenii îl
urmează pe David în păcătuire dar îl părăsesc
când el se ridică şi mărturiseşte păcatul, când
se pocăieşte”.                                       [Va continua]

 DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mamon  –  Mamon  era  la  sirieni  zeul
avuţiilor. E pomenit în Biblie, de Matei (VI,
24) şi de Luca (XVI, 13).
Trecând dintr-o limbă în alta,  acest  nume a
devenit sinonim cu banii (la vechii creştini cu
cel  rău).  Deci,  expresia  „a  te  închina  lui
Mamon”, înseamnă a te închina banului. De
aceea  Goethe  l-a  pus  pe  Faust,  în  odaia  de
studiu, să strige : 

„Să fie blestemat Mamon când cu comori
La fapte îndrăzneţe ne incită ...”.

Poetul Milton, în Paradisul pierdut (I, 678 şi
738 – 751) vorbeşte de Mamon ca de un izvor
de bogăţie, dar şi al nenorocirilor. 
Domnul Isus a spus : „Nimeni nu poate sluji
la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va
iubi  pe  celălalt  ;  sau  va  ţine  la  unul  şi  va
nesocoti  pe  celălalt  ;  nu  puteţi  sluji  lui
Dumnezeu şi lui Mamona”. (Matei 6 : 24)
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