27 Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă
vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri.
28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi
nouă să nu mai punem peste voi nicio altă
greutate decât ceea ce trebuie, 29 adică : să vă
feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de
dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de
care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi
sănătoşi !” Hotărârea adusă în Antiohia
30 Ei deci şi-au luat rămas bun de la biserică
şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola
mulţimii adunate. 31 După ce au citit-o, fraţii
s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o
aducea. 32 Iuda şi Sila, care şi ei erau proroci,
au îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe
cuvinte. 33 După câtăva vreme, fraţii i-au lăsat
să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră
trimişi. 34 Totuşi Sila a găsit cu cale să
rămână acolo. 35 Pavel şi Barnaba au rămas
în Antiohia şi învăţau pe norod şi
propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul
Domnului. Pavel cercetează Bisericile
36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba :
„Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din
toate cetăţile în care am vestit Cuvântul
Domnului, ca să vedem ce mai fac.”
37 Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan, numit
Marcu ; 38 dar Pavel socotea că nu este bine
să ia cu ei pe acela care îi părăsise din
Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor.
39 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare,
ca să-i facă să se despartă unul de altul.
Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu
corabia la Cipru. [Va continua]
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ

FAPTELE APOSTOLILOR
CAPITOLUL 15
Hotărârea Bisericii
19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună
greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc
la Dumnezeu ; 20 ci să li se scrie doar să se
ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de
dobitoace sugrumate şi de sânge.
21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare
cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă
este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”
22 Atunci apostolii şi prezbiterii [Sau:
bătrânii] şi întreaga biserică au găsit cu cale
să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la
Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au
ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni
cu vază între fraţi.
23 Şi au scris astfel prin ei : „Apostolii,
prezbiterii şi fraţii : către fraţii dintre Neamuri
care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia,
plecăciune !
24 Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi
fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au
tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat
sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să
păziţi Legea ; 25 noi, după ce ne-am adunat cu
toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să
alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi
împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi
Pavel,
26 oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa
pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
I SAMUEL 25 : 6
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Editorial. Este minţitul păcat ? (III)
Cuvântul adevărului, care a ieșit dintr-o inimă plină de dragoste, a fost pentru omul
muribund un cuvânt spre mântuirea sufletului său.
Cuvântul lui Dumnezeu îi învață pe creștinii adevărați să le aducă oamenilor nu miere,
ci sare. „Cuvântul vostru să fie totdeauna cu har, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să
răspundeți fiecăruia”. (Coloseni 4 : 6)
Dulcea amabilitate care nu mai numește păcatul „păcat” și eroarea n-o mai numește
„eroare”, pentru că aceasta ar fi neprietenos, este înaintea lui Dumnezeu o urâciune.
Dacă este rușinos a-i minți pe oameni în probleme bănești, mult mai rușinos este a-i
minți aici, unde este vorba despre mântuirea sufletului, despre salvarea veșnică sau pierzarea
veșnică. Dacă îi spunem unui om că va merge la pierzare pentru totdeauna, în caz că va trăi mai
departe în păcatul lui, nu este nicio lipsă de amabilitate, ci dragoste adevărată, valabilă înaintea
lui Dumnezeu. Toți păcătoșii care nu sunt pregătiți să se pocăiască, aleargă în pierzarea iadului ;
lucrul aceasta trebuie mărturisit limpede, ca omul să apuce viața veșnică prin credință, înainte
de a fi prea târziu. Satan, dumnezeul veacului acestuia, și-a organizat astfel împărăția, că le
induce oamenilor în cap părerea : aici fiecare trebuie să mintă cu orice prilej ! El cere minciuna
ca tribut. Dar cine vrea să vină la Dumnezeu, trebuie să se rupă de minciună.
Despre Împărăția lui Dumnezeu este scris, că oricine iubește și practică minciuna este
afară. Deci unde vor fi mincinoșii în veșnicie ? „ ... toți mincinoșii - partea lor este în iazul
care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua”. (Apocalipsa 21 : 8)
Prietene drag : „Domnul Dumnezeu este adevăr” (Ieremia 10 : 10), Isus este adevărul
în persoană (Ioan 14 : 6), iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului (Ioan 16 : 13).
Dacă tu vrei să vii la acest Dumnezeu sfânt și vrei să fii de partea Lui, mântuit și
binecuvântat pentru timp și veșnicie, atunci sinceritatea este începutul acestei reînnoiri a vieții.
Începe să fii sincer față de Dumnezeu, prin aceea că te smerești înaintea Lui ca un păcătos
vinovat. Atunci vei afla că Dumnezeul adevărului este în același timp și Dumnezeul harului și
Tatăl îndurării. La Isus găsești har și adevăr. Încredințează-te Lui ; El vrea să fie Salvatorul tău
din blestemul păcatului și de sub puterea minciunii. Spune-I ce a fost viața ta și cine ești - și
atunci vei vedea cine este Isus, El, care a purtat pe crucea de pe Golgota pedeapsa și blestemul
pentru vina ta.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

RECENZIE DE CARTE
Charles Darwin, făuritorul de mit (XVI)
În luna decembrie 1832, Beagle şi Darwin ajung în Tierra del Fuego. Cu ani în urmă,
britanicii au adus de acolo patru băştinaşi pe care i-au educat să devină misionari creştini pentru
populaţia nativă. Cei patru s-au reîntors în Tierra del Fuego pe Beagle împreună cu Darwin, iar
Fitzroy, căpitanul vasului, i-a folosit să comunice cu localnicii.
Spre surprinderea britanicilor, cei patru au pierdut repede engleza pe care o învăţaseră
în Marea Britanie şi au organizat o răscoală împotriva echipajului. Darwin a notat în jurnalul lui
de călătorie că populaţia băştinaşă era doar cu puţin mai civilizată decât animalele. (Pag. 112 :
„E greu de crezut că aceste creaturi trăiesc în aceeaşi lume ...”.)
După Tierra del Fuego, Beagle şi Darwin îşi urmează călătoria la Insulele Falklands iar
apoi se întorc din nou in Patagonia unde, (în anul 1833), Darwin petrece două luni (august şi
septembrie) explorând fauna şi fosilele din zona Rio Negro şi Bahia Blanca.
Pentru câteva săptămâni, Darwin stă în conacul generalului Rojas din Patagonia, al
cărui oaspete este şi pe care îl admiră pentru cruzimea cu care trata populaţia nativă.
Pe băştinaşii Patagoniei, Darwin i-a descris ca fiind incapabili de a fi civilizaţi ori de a
trăi într-o democraţie de tip european. Generalul Rojas a rămas, de fapt, cunoscut în istoria
Argentinei ca dictatorul care a anihilat mai în întregime populaţia nativă a Patagoniei.
Evoluţionism şi creaţionism
Mai puţin cunoscut istoriei este că pe parcursul acelor luni de explorare Darwin şi
căpitanul Fitzroy au purtat discuţii aprinse privind originea speciilor. Fitzroy a scris şi el un
jurnal de călătorie, publicat în 1839, care păstrează fragmente din conversaţiile lui cu Darwin.
În timp ce Darwin devenea tot mai sceptic privind originea speciilor prin creaţie
Divină, Fitzroy, examinând aceleaşi fosile şi oseminte, pe care Darwin le colecta de-a lungul
călătoriei, ajungea la concluzia total opusă : speciile au fost create de o inteligenţă superioară şi
supremă. [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]
englez, care era sătul de o aşa autoritate.
BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici Drept rezultat al acestor acţiuni, Papa Grigore
al XI-lea a dat o bulă prin care îl acuza pe
CAPITOLUL 3
Wycliffe de erezie şi-l soma să se prezinte
JOHN WYCLIFFE
În anul 1375, el a fost numit în comisia regală înaintea lui William Courtenay, episcopul
ce urma să confere cu ambasadorii papei la Londrei. Datorită unor mari manifestări de
Bruges, Belgia. La fel a fost însărcinat de rege protest făcute de populaţie, interogarea aceasta
să facă parte dintr-o comisie ce avea să a fost anulată. În anul 1378 a fost somat a doua
negocieze pace cu Franţa. Un an mai târziu, oară să se prezinte la Lambeth.
Wycliffe a enunţat „doctrina stăpânirii cum se Dar datorită protecţiei reginei Ioana, mama
găseşte în har”, conform căreia atât autoritatea tânărului rege Richard al II-lea, a scăpat doar
eclesiastică cât şi cea seculară sunt conferite cu o mustrare scrisă. Suportul ce-l avea din
partea casei regale, din partea nobililor, din
în mod direct prin harul lui Dumnezeu.
În consecinţă, când deţinătorul săvârşeşte partea oamenilor învăţaţi l-a înfuriat pe papa.
păcate de moarte, el pierde această autoritate. Vedea cum cresc în Anglia sentimentele
În legătură cu această, el acuză biserica reformei şi cum scaunul papal pierde controlul.
catolică de venalitate, corupţie şi fel de trai cu Pe de altă parte, Wycliffe, văzând asentimentul
totul lumesc. Aceasta a făcut-o în predici atât poporului, a devenit mai îndrăzneţ.
la Oxford cât şi la fel pe calea scrisului. El a pledat pentru restructurarea învăţământului
Pamfletele lui circulau ca pâinea caldă prin teologic fără intervenţia papei sau a prelaţilor
toată Anglia. Autoritatea seculară a papei era străini. A cerut ca Biblia să fie luată ca singura
subminată din temelii în mijlocul poporului sursă a adevărului. [Va continua]
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BOLI EVITABILE

CAPITOLUL 11 Echilibrul scump plătit
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
Oare
fiinţa umană este mai puţin înţeleaptă
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
decât
ursul
cenuşiu ? Este oare omul - fără să-şi
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
dea
seama
comandat de o forţă interioară pe
ci să aibă viaţa veşnică”.
care
o
recunoaşte
şi o numeşte „duh rău” ?
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
Domnul a dat răspunsul la această întrebare
CARTEA VECHE
atunci când Iacov şi Ioan au cerut să le dea voie
314. Suferinţele Domnului Isus
să coboare foc din cer asupra unui sat din
„Isus le-a zis atunci : „Sufletul Meu este
Samaria pentru că samaritenii nu voiau să le
cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi dea găzduire. Aceşti ucenici credeau şi Îl urmau
aici şi vegheaţi împreună cu Mine”.
pe Isus, totuşi aşa cum şi astăzi mulţi creştini
[EVANGHELIA DUPĂ MATEI 26 : 38]
Ludovic al XV-lea, regele Franţei, fiind osândit sunt orbiţi de înşelătoria discriminării rasiale,
la moarte de „adunarea naţională”, în cele trei nici ei nu erau scutiţi de a fi plini de firea
zile, cât a stat închis cugeta la ruşinea, ce-l pământească. Domnul i-a mustrat spunându-le :
ajungea, şi la felul morţii ce-l aştepta. El căzu în „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi !” (Luca
nesimţire şi încărunţi de tot.
9 : 55) ... În grădina Ghetsimani, Petru zguduit
Dar ce a putut simţi Isus pe muntele Olivilor, în de o cruntă răzbunare, a încercat să taie capul
faţa patimilor şi a morţii Sale ?!
unuia din partidul advers. El nu a fost primul şi
nici ultimul teolog care a încercat să se răzbune
DICŢIONAR DE CUVINTE
prin tăierea capetelor. [Va continua]
expresii, citate celebre

• Margaritas ante porcos (lat. „Mărgăritare în
faţa porcilor”) - cuvinte din Evanghelia după
Matei (cap. VII, vers. 6).
Este vorba despre lucrurile sfinte care nu se
cuvin date la câini, după cum perlele nu
trebuie aruncate porcilor, fiindcă aceştia,
neştiind că sunt perle, ar putea să le calce în
picioare.
Expresia, intrată în limbajul laic, recomandă să
nu arătăm cuiva lucruri preţioase a căror
valoare n-o poate aprecia, nici să vorbim în
faţa lui despre probleme pe care nu le poate
pricepe. Este echivalentul zicalei noastre :
„Nu strica orzul pe gâşte”.
Expresia (tradusă din greceşte) s-a răspândit în
versiunea latină, a cărei formă completă este :
Nolite mittere margaritas ante porcos (Nu
aruncaţi mărgăritare în faţa porcilor).
Dar de obicei nu se citează decât ultimele trei
cuvinte.
Cuvintele Domnului Isus, care au fost redate în
versetul 6 din Evanghelia după Matei (cap. 7)
sunt acestea :
„Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu
aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea
porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi
să se întoarcă să vă rupă”.

PROVERBE LATINE

PAGUBĂ
• Hoţul duce un păcat, păgubaşul – o mie.
• Hoţul se căieşte pentru ce a luat, păgubaşul –
pentru ce a rămas. • Ciobanul plânge după ce a
luat lupul, lupul – după ce a lăsat. • Paguba e
mai veninoasă decât otrava. • Câinele s-a dus
la măcelar să ia un os şi şi-a lăsat acolo
piciorul. • Se duce la Erevan după orez, din
casă îi fură şi crupele. [Crupele sunt : „Boabe de
porumb, de orez etc. măcinate mare, folosite la prepararea
unor mâncăruri”. Dex, 2009 ] • Se duce să-şi radă

barba, îşi pierde şi mustaţa. • Andreaua de se
toceşte, rămâne cât un ac ; acul, de se toceşte,
nu rămâne nimic. • Ai găsit târziu, ai pierdut
curând. [Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros,
Bucureşti, 1976].

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 !”

