le-a băgat picioarele în butuci.
25 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi
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cântau cântări de laudă lui Dumnezeu ; iar cei
CAPITOLUL 16
O slujnică ghicitoare – Temnicerul din Filipi închişi îi ascultau.
16 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, 26 Deodată, s-a făcut un mare cutremur de
ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei.
ghicire [Greacă : Un duh al lui Piton]. Prin Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat
legăturile fiecăruia.
ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.
17 Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după 27 Temnicerul s-a deşteptat ; şi, când a văzut
noi şi striga : „Oamenii aceştia sunt robii uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să
Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc se omoare, căci credea că cei închişi au fugit.
28 Dar Pavel a strigat cu glas tare : „Să nu-ţi
calea mântuirii.”
18 Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. faci niciun rău, căci toţi suntem aici.”
Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului : „În 29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit
Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la
picioarele lui Pavel şi ale lui Sila ;
din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela.
19 Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus 30 i-a scos afară şi le-a zis : „Domnilor, ce
nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel trebuie să fac ca să fiu mântuit ?”
şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea 31 Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede în
Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”
fruntaşilor.
20 I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis : 32 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui
„Oamenii aceştia ne tulbură cetatea ; sunt cât şi tuturor celor din casa lui.
33 Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul
nişte iudei,
21 care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost
romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le botezat îndată, el şi toţi ai lui.
34 După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi surmăm.”
22 Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi a bucurat cu toată casa lui că a crezut în
dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei Dumnezeu. Pavel şi Sila slobozi
35 Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe
şi au poruncit să-i bată cu nuiele.
23 După ce le-au dat multe lovituri, i-au cei ce purtau nuielele [Greacă: lictori], să
aruncat în temniţă şi au dat în grijă spună temnicerului : „Dă drumul oamenilor
acelora.” 36 Şi temnicerul a spus lui Pavel
temnicerului să-i păzească bine.
24 Temnicerul, ca unul care primise o astfel de aceste cuvinte : „Dregătorii au trimis să vi se
dea drumul ...”. [Va continua]
poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.
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„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. Nu uita nici măcar una din binefacerile Lui Dumnezeu ! (II)
Câți nu există, a căror tinerețe a fost bogată prin bunătatea lui Dumnezeu în
lumina soarelui dragostei, dar care nu i-au înțeles valoarea ! Abia au intrat în viață, că
au mers în adâncul păcatului, au călcat în picioare binecuvântările cu care Dumnezeu
le-a împodobit viața.
Așa a fost în cazul lui X.; el a fost fiul unei familii avute, decente de țărani ; a
făcut seminarul pedagogic și un timp scurt a fost angajat ca învățător, dar a fost dat
afară din cauza vieții lui ușuratice. Drumul lui a mers repede la vale.
La 26 de ani ședea în închisoare pentru doi ani și jumătate, pentru falsificare
de acte și înșelăciune. Acolo a compus aceste versuri :
O inimă de dragul meu
Cât bate, să disper ? –O, nu !
Vreau să privesc în sus mereu;
Nu-s încă singur, nu !

Chiar furtună dacă vine,
Nădejdea nu-mi abate,
Câtă vreme pentru mine
O inimă mai bate.

Doamne-Ți datorez că încă
Bate, deși-n teamă,
Pentru mine-n grijă-adâncă,
O inimă de mamă.

După ce X. a fost eliberat și a găsit de lucru într-un birou, a devenit tuberculos.
Așa că a venit acasă și devotamentul părinților lui a făcut ce a spus el în aceste versuri
– devotamentul tatălui și dragostea mamei l-au îngrijit până la decesul lui.
În această viață răsărise soarele – dar puterea păcatului l-a dus pe acest tânăr
din lumina soarelui, în întuneric. N-a fost la fel și în Paradis, că Adam și Eva au
umblat în lumina soarelui dragostei și a purtării de grijă a lui Dumnezeu ?
Nimic nu le lipsea din ce are nevoie inima pentru fericirea ei. Satan le-a arătat
atunci oamenilor fructul oprit. El le-a întors inimile de la dragostea lui Dumnezeu, la
păcat.
Omul I-a întors spatele Dumnezeului și Creatorului său, l-a crezut pe ispititor
– astfel au ajuns Adam și Eva din câmpiile Paradisului pe ogorul vieții, care rodea
spini și mărăcini, au ajuns sub legea păcatului și a morții, în care suntem toți născuți.
De atunci viața a nenumărați oameni este încă din copilărie săracă în lumina
soarelui dragostei, dar bogată în spini și mărăcini. [Va continua. Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către
camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

RECENZIE DE CARTE
Charles Darwin, făuritorul de mit (XVIII) Chile şi Galapagos
Începutul lui 1835 îl prinde pe Darwin în Chile unde continuă să examineze fauna
locală sub protecţia căpitanului Fitzroy şi a marinarilor britanici ... Incursiunile lui şi ale
echipajului britanic în interiorul continentului au fost întrerupte, atunci când au primit vestea că
3.000 de indieni ostili s-au adunat pentru a ataca echipajul vasului.
În consecinţă, Beagle şi echipajul îşi continuă călătoria spre nord, ajungând în Lima,
(Peru) pe 12 iulie 1835, iar de acolo la Insulele Galapagos unde au stat o lună ...
Fitzroy, nu Darwin, a selectat şi făcut colecţiile de animale, în mod special păsări, din
Insulele Galapagos. Darwin le-a studiat la reîntoarcerea în Marea Britanie, ajungând la
concluzia că diferenţele dintre păsările Insulelor Galapagos atestă existenţa unor specii diferite
care au evoluat unele în altele.
Fitzroy, însă, a ajuns la o altă concluzie : păsările Insulelor Galapagos aparţineau
aceleaşi specii, dar s-au adaptat mediului înconjurător în funcţie de modificările mediului.
Pasărea pe care Darwin a studiat-o cu cea mai mare atenţie în Galapagos a fost cinteza,
(finch în engleză). Cercetători de la Universitatea Harvard din Statele Unite au studiat cintezele
Insulelor Galapagos vreme de 22 de ani, în anii 1960 şi 1970, testând acurateţea concluziilor lui
Darwin.
Şi-au publicat concluziile în 1982 dând dreptate lui Fitzroy, nu lui Darwin. Darwin
observase că cintezele din Galapagos aveau ciocul mai lung ca cele din Chile, ajungând la
concluzia că ele corespund unor specii diferite.
Cercetătorii de la Harvard au ajuns la o concluzie diferită. Pe parcursul celor 22 de ani
au observat că în anii secetoşi cintezele aveau ciocul mai lung, dar mai scurt în anii ploioşi,
ciocul mai lung facilitând scormonirea ţărânei după seminţe, (în anii secetoşi).
În opinia cercetătorilor de la Harvard „modificările ciocurilor erau reversibile, ceea ce
nu poate fi evoluţie”, (pag. 134).[Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]
Aceşti predicatori au fost numiţi „lolarzi”. Ei sBIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici au înmulţit foarte mult. Ei se găseau în toate
păturile sociale, între ţărani şi între baroni, chiar
CAPITOLUL 3
şi în chilioarele călugărilor. Cuvântul lolard
JOHN WYCLIFFE
Atunci a trebuit să părăsească catedra de însemna „flecar, leneş” şi era dat în bătaie de
profesor, i s-a interzis să predice şi a trebuit să joc. Curând însă, datorită creşterii rapide în
număr a lolarzilor, acest nume de râs, a devenit
retragă cu totul la Lutterworth.
Aici el s-a apucat de traducerea Bibliei din o pricină de groază. Toţi cei ce acceptau
limba latină, traducerea Vulgata, în limba învăţăturile biblice ale lui Wycliffe s-au numit
lolarzi. Fiecare lolard căuta să împărtăşească
engleză.
Timp de 15 ani a muncit din greu ca să pună Evanghelia altuia. Fiindcă erau prea scumpe
Biblia în mâna poporului său. Cum termina copiile de pe cărţile Bibliei, lolarzii ajutau pe
anumite porţiuni din Biblie, ele erau copiate ascultătorii lor să înveţe texte întregi pe de rost.
A rămas înscris pe paginile istoriei cum o tânără
cu mână şi răspândite în popor.
Ca toată Biblia să fie copiată se muncea 10 învăţată, Alice Collins, a fost chemată la o
luni. Astfel că o Biblie întreagă era foarte întrunire să spună din memorie cele zece
costisitoare şi poporul de rând nu putea să o porunci şi porţiuni din epistolele lui Pavel.
aibă. Atunci el a angajat o seamă de preoţi În acea vreme era o mare foame după Cuvântul
săraci şi studenţi la teologie, care mergeau lui Dumnezeu. Unii închiriau pentru bani
prin comune şi citeau oamenilor Evanghelia. porţiuni din Biblie pentru o oră, alţii dădeau o
Ei şi-au însuşit învăţăturile lui Wycliffe şi sarcină mare de fân să aibă un capitol din Biblie
[Va continua]
odată cu citirea Bibliei le răspândeau în popor. pentru o oră ...

VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI

BOLI EVITABILE

„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”.

CAPITOLUL 11 Echilibrul scump plătit

Cum am reacţionat faţă de unii din colegii
noştri, care, fie din neştiinţă fie cu intenţie, au
făcut ceva ce nu ne-a plăcut ?
Am trântit uşa, am refuzat să stăm la masă, am
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
stat îmbufnaţi tot restul serii, sau am dat fuga
CARTEA VECHE
să-i ponegrim ? O apreciere cinstită ar trebui să
317. Suferinţa omenească
ne lămurească dacă posedăm cu adevărat Duhul
Prin suferinţă la bucurie
Sfânt al lui Cristos.
„ ... în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să
Lipsa Duhului Sfânt ne va face susceptibili la
intrăm prin multe necazuri”.
multe boli trupeşti şi sufleteşti din cauză că
FAPTELE APOSTOLILOR 14 : 22
Cine voeşte să fie unit cu Hristos în bucurie, atunci când suntem nedreptăţiţi de cineva, nu
acela trebuie să guste mai întâi din fructele putem rezista ispitei de „a-i veni de hac” cu
lepădării de sine. De aceea zice Isus toate că aceasta ar însemna să plătim un preţ
învăţăceilor Săi : „Dacă voieşte cineva să vină mare lovind în propriul nostru trup.
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia Cristos poate să răstignească firea noastră
pământească şi să înlăture din viaţa noastră
crucea şi să Mă urmeze”. [Matei 16 : 24]
Despre un american se istoriseşte, că şi-a sădit orice gânduri dăunătoare care aduc boli.
o grădină de pomi aleşi. Odată l-a cercetat unul Atunci putem să candidăm pentru botezul cu
dintre prieteni, ca să-i guste poamele. Dar Duhul Sfânt.
mărul luat de pe primul pom de la intrare era Pavel, care se considera vinovat (deoarece a
acru ca o porumbea. „Aceasta nu trebue să te fost martor la uciderea cu pietre a lui Stefan şi a
mire, prietene, zise proprietarul – căci aceşti
auzit rugăciunea sa), schiţează paşii ce
meri i-am sădit cu intenţiune la marginea
grădinei, pentru a ţinea departe pe cei trebuiesc făcuţi spre descătuşarea de duhul de
nechiemaţi. Dar dacă intri mai înlăuntrul răzbunare care produce boală :
„De aceea omorâţi mădularele voastre care
grădinei, ai să afli poame minunate”.
Astfel i se întâmplă şi celui ce caută pe Isus. sunt pe pământ ... Din numărul lor eraţi şi voi
Întâiu află poamele acre ale suferinţelor şi odinioară când trăiaţi în păcate. Dar acum
lăpădării de sine. Dar cine nu se lasă prin lăsaţi-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de
aceasta speriat şi se apropie mai tare, şi ÎL vrăjmăşie, de răutate, de clevetire ...”. (Coloseni
doreşte tot mai mult, acela află lucruri, pe care 3 : 5,7-10, 12-14) [Va continua]
PROVERBE LATINE. PAZĂ
lumea nu i le poate lua.
• Nu e sat fără câini. • Strachina nepăzită, o
DICŢIONAR DE CUVINTE
ling şi câinele şi pisica. • Cine nu-şi păzeşte
expresii, citate celebre
bine avutul e prieten cu hoţul. • Cine are oi ţine
• Măgarul lui Buridan – Doctorul Jean şi un câine. [Din Proverbe şi cugetări latine,
Buridan a fost un filosof scolastic francez, care Albatros, Bucureşti, 1976].
a trăit în secolul al XIV-lea. El ar fi fost de
CUM POT FI MÂNTUIT ?
mult uitat, dacă nu l-ar fi dus în cârcă de-a
1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
lungul vremurilor ... măgarul care-i poartă
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
numele. Interesant este că acest măgar n-a existat
niciodată. Buridan l-a născocit pentru a-şi susţine o (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
argumentaţie. Măgarul, plasat la distanţe egale între omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
o găleată cu apă şi un tain de ovăz, nu se putea păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
decide cu ce să înceapă ...
Expresia serveşte pentru a caracteriza situaţia plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
persoanei care, solicitată la fel de puternic din două Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
părţi nu se poate decide şi le pierde pe amândouă.
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

