Scripturi, 3 dovedind şi lămurind că Hristosul
trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi
FAPTELE APOSTOLILOR
acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el,
CAPITOLUL 16
„este Hristosul.”
Pavel şi Sila slobozi
35 Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe 4 Unii din ei şi o mare mulţime de greci
cei ce purtau nuielele [Greacă: lictori], să temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte
spună temnicerului : „Dă drumul oamenilor au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a
lui Sila.
acelora.”
36 Şi temnicerul a spus lui Pavel aceste 5 Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au
cuvinte : „Dregătorii au trimis să vi se dea luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din
drumul ; acum, dar, ieşiţi afară şi duceţi-vă în mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat
cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi
pace.”
37 Dar Pavel le-a zis : „După ce ne-au bătut căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară
cu nuiele în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, la norod.
pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în 6 Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason şi pe
temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns ! Nu vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii şi
merge aşa ! Să vină ei singuri să ne scoată strigau : „Oamenii aceştia, care au răscolit
lumea, au venit şi aici,
afară !”
38 Cei ce purtau nuielele au spus aceste 7 şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează
cuvinte dregătorilor. Aceştia s-au temut, când împotriva poruncilor cezarului şi spun că este
un alt Împărat : Isus.”
au auzit că sunt romani.
39 Dregătorii au venit să-i potolească, i-au 8 Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul
scos afară din temniţă şi i-au rugat să şi pe dregătorii cetăţii,
9 care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi,
părăsească cetatea.
40 Ei au ieşit din temniţă şi au intrat în casa numai după ce au căpătat de la ei un zălog.
Pavel la Bereea
Lidiei ; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe
10 Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi
fraţi, au plecat.
pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în
CAPITOLUL 17
sinagoga iudeilor.
Pavel la Tesalonic
1 Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă
Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu
toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi,
sinagogă a iudeilor.
2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa ...
[Va continua]
sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din
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
ROMÂNIA • CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STRADA CASTANILOR • NR. 119 • COD 320 030

Editorial. Nu uita nici măcar una din binefacerile Lui Dumnezeu ! (III)
Permite să ți se povestească un mic exemplu despre o asemenea tinerețe, în
care nu există decât spini și mărăcini - și deloc lumina soarelui. Un ziar berlinez scria :
Acum ceva vreme, următoarea întâmplare a atras atenția trecătorilor de pe una
dintre cele mai animate străzi din Berlin, foarte aproape de piața Potsdam.
Un băiat slăbuț, de-abia de vreo 14 ani, trăgea un cărucior de mână pe care
erau șase roți de mașină, grele, de fier, pe care trebuia să le ducă în una din fabricile
situate în sud-vest.
Sarcina extrem de mare, căreia puterile lui, cât ale unui sărman câine de
tracțiune suprasolicitat, nu-i făceau față și cu care se istovea zadarnic, amenința în cele
din urmă cu izbucnirea unei crize nervoase ; s-a oprit pe mijlocul străzii și a izbucnit în
lacrimi. Oamenii s-au adunat în jurul lui și îi puneau întrebări. La răspunsul lui
repetat : „Tata mă bate dacă nu le aduc !” se auzeau cuvinte de sinceră indignare.
În cele din urmă un domn binefăcător a tocmit un hamal, care trebuia să ducă
încărcătura la fabrica de mașini. Oricum ar fi fost viața ta, dacă a fost însorită sau
întunecată, dacă dragostea de mamă mai strălucește pentru tine din ochii sinceri, dacă
ai oameni care te iubesc cu adevărat – toate acestea vor trece.
Tu trăiești sub puterea păcatului și a morții. Păcatul a adus conștiinței tale
povara și a făcut din tine un vinovat, iar moartea, vremelnicia, descompunerea îți iau
din mână bucată cu bucată ceea ce îți împodobea viața.
„Omul : zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece
un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște”.
(Psalmul103 : 15 – 16) Anii zboară. Prietenii din tinerețe, casa părintească de pe
pământ, chiar sănătatea și puterea ta de muncă dispar, tu n-ai pe pământ bunuri
durabile.
Acești sori apun toți, iar după aceea viața devine singuratică și viitorul
întunecos.[Va continua. Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910] Dacă încă nu L-ai
chemat pe Isus în viaţa ta, poţi să te pleci pe genunchi şi să-L rogi să vină în viaţa ta !

RECENZIE DE CARTE
Charles Darwin, făuritorul de mit (XIX)
Wilson afirmă că naturaliştii care au venit după Darwin au dovedit convingător că
teoriile lui Darwin au fost greşite. „Biologii de la sfârşitul veacului XIX l-au dovedit pe Darwin
greşit”, (pag. 252). „Cum - întreabă ei, de nu există nicio evidenţă că speciile evoluează unele
în altele ?” Dacă teoria evoluţiei ar fi corectă, acesta ar însemna că ar trebui să fi găsit în
fosilele depozitate în staturile geologice inter-specii, specii intermediare, adică specii care ar fi
făcut tranziţia între o specie veche şi o specie nouă. Dar nu există. Nimic de genul acesta nu s-a
descoperit niciodată. Wilson la pagina 253 a cărţii a scris : „Ne-am aştepta, dimpotrivă, dacă
Darwin ar avea dreptate, că ar exista sute, chiar mii de astfel de exemple de tranziţii. Cantitatea
de fosile a zilelor noastre este mult mai mare ca în secolul XIX, şi, simplu vorbind, nu sprijină
teoria darwinistă a gradualismului”. Mai mult, adaugă Wilson, nu a existat niciodată o
explicaţie coerentă a apariţiei formelor de viaţă complexe. Un exemplu este ochiul uman ...
De fapt, adaugă autorul, teoriile lui Darwin par puerile la începutul mileniului III
având în vedere descoperirile ştiinţifice din doar ultimele câteva decenii care dovedesc că
trăsăturile şi carecteristicile fiinţelor vii se moştenesc, ele făcând parte dintr-un cod genetic care
nu se modifică de la sine, (pag. 255). Originea speciilor, însă, a lăsat o lacună uriaşă : nu
prezintă o teorie a apariţiei fiinţei umane, a omului. Nu numai atât, dar cu fiecare zi, Darwin
devenea tot mai nesigur de teoriile lui originale. În deceniile de după publicarea cărţii Despre
originea speciilor, în 1859 Darwin rescrie cartea de cinci ori pentru a rafina ideile originale şi
pentru a răspunde criticilor. Dar, observă autorul, ediţiile ulterioare devin tot mai puţin
convingătoare. El caracterizează deceniile vieţii lui Darwin de după 1859 ca decenii de îndoieli
intelectuale care se aprofundează de la an la an, (pag. 256). Dovadă sunt notiţele lui Darwin
scrise pe marginea paginilor. Pe marginile paginilor celor şase ediţii ale Originii speciilor apar,
cu scrisul de mână a lui Darwin, peste 100.000 de cuvinte care, în totalitate, afirmă Wilson,
„reflectă 23 de ani de îndoieli”. [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici
CAPITOLUL 3
JOHN WYCLIFFE
Creşterea mare în număr a lolarzilor e relatată
astfel de un scriitor roman din aceea vreme :
„Jumătate din credincioşi părăsesc biserica catolică
şi trec de partea lolarzilor”. Probabil e o mică
exagerare, dar conţine şi adevăr.
Mai târziu s-au luat măsuri foarte aspre contra lor.
Mulţi au fost întemniţaţi în turnul Londrei şi au
sfârşit pe rug în Câmpul Fierarilor din Londra.
Printre primii au fost Sir John Oldcastle şi alţi 39
de fruntaşi deai lolarzilor, Thomas Badby, William
Sautre. S-a pornit o adevărată vânătoare împotriva
lolarzilor şi mulţi au plătit cu preţul vieţii credinţa
lor. Wycliffe şi-a isprăvit cu bine lucrarea. Anglia a
primit pentru prima dată Biblia în limba poporului
şi aceasta a fost o mare binecuvântare nu numai
pentru Anglia, ci pentru toată Europa. Duşmanii în
tot timpul acesta adunau dovezi împotriva lui
Wycliffe şi pândeau un moment potrivit să-l poată
aresta şi să-l pună pe rug, dar bătrânul Wycliffe pe
neaşteptate a fost chemat acasă în veşnicii.

În ultima duminică din anul 1384, în timp ce servea
Cina Domnului credincioşilor din biserica sa, a
suferit o paralizie şi a murit pe data de 31 Decembrie
1384. După moartea sa, învăţăturile şi lucrările sale
au fost condamnate în conciliul din Londra în anul
1396, în conciliul din Oxford în anul 1408, în
conciliul general ţinut la Roma în 1413, precum în a
opta sesiune a conciliului din Constanţa, Elveţia,
sâmbătă, 4 mai, 1414.
Oricine avea sau citea lucrările lui Wycliffe era
pasibil de pedeapsa cu moartea. Tot la această şedinţă
au poruncit deshumarea lui Wycliffe şi arderea
osemintelor lui.
Această sentinţă a fost executată în anul 1428, deci
după 44 ani de la moartea sa.
Cenuşa rămasă a fost aruncată pe râul Swift ca nu
cumva să fie întinat pământul. Râul Swift a purtat
cenuşa în râul Severn, Severn a dus-o în canalul
Bristol şi canalul Bristol a dus-o în ocean.
Întocmai aşa a fost şi influenţa Bibliei tradusă de
Wycliffe. Ea a ajuns în toate părţile lumii. Şi azi se
mai află încă o sută şaptezeci exemplare din aceea
traducere a lui Wycliffe. El a aprins un foc pe care
toţi duşmanii nu au mai reuşit să-l stingă.
[Va continua]
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BOLI EVITABILE

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
CAPITOLUL 12 Ouă – doar ouă
„Doctore, împreună cu soţia am călătorit 30 de
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, mile pentru a vorbi cu dvs. Nici unul din noi nu
am avut vreodată o boală până acum câteva
ci să aibă viaţa veşnică”.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

CARTEA VECHE
318. Suferinţele
Suferinţele sunt încercări ca omul să nu se
încreadă prea mult în puterile sale.
Dumnezeu ne-a zidit spre fericirea veşnică şi
astfel în comparaţie cu vecinicia fericirii, orice
suferinţe din vieaţa aceasta sunt neînsemnate.
Zice apostolul Pavel că, nu sunt vrednice
pătimirile vremii de acum să se asemene cu
slava cea viitoare, care se va descoperi întru
noi. „ ... în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să
intrăm prin multe necazuri”. (Faptele Apostolilor
14 : 22) Înţeleptul Sirah spune (27 v. 6) că
cuptorul încearcă vasele olarului, iar oamenii
cei drepţi prin încercări de suferinţe se cunosc.
Ferul după multă bătae de ciocan este folosit.
Chiar stâncile sau colţurile unui munte ne ajută
să ne sprijinim de ele. În fuga sa David, se
pregăti a deveni cântăreţul lui Izrail.
Iosif a avut ca şcoale bune groapa şi
închisoarea. Uraganul care a omorât pe fiii lui
Iov, făcea pe acesta să devină autorul
frumoasei cărţi a lui Iov. Grâul trebue treerat şi
măcinat ca să facem pâine din el, iar aurul în
foc se lămureşte.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Mărul discordiei – Discordia (pe numele grecesc
Eris) era zeiţa învrăjbirii. Hesiod spunea că e fiica
nopţii şi mama crimei, a mizeriei, a foametei, a
bătăliilor. Iar Vergiliu o considera tovarăşa lui
Marte, zeul războiului. Şi fiindcă până şi în cer,
printre zei, provocase zâzanii, Iupiter a alungat-o
din Olimp. Izgonită fiind, bineînţeles că nu a mai
fost invitată la nunta zeiţei Thetis cu regele Peleu.
Furioasă şi răzbunătoare, Discordia, urmărind să
tulbure festinul, a aruncat pe masa de nuntă un măr
de aur pe care scria : „celei mai frumoase”, ceea ce
a iscat într-adevăr gâlceavă între cele trei zeiţe de
faţă, care, bizuindu-se pe frumuseţea lor, îşi
revendicau fiecare mărul. Luat ca arbitru, Paris a
decernat acest măr Afroditei, stârnind astfel ura
zeiţelor Hera şi Pallas Athena, celelalte două
concurente. De aici - spune legenda – a ieşit vestitul
război al Troiei ... şi expresia Mărul discordiei.

luni când am contractat insomnia.
Acum ambii luăm pastile pentru somn, uneori
două sau mai multe pe noapte, dar credem că
nu aceasta este soluţia. Aveam dureri în
cavitatea abdominală, dar la o radioscopie nu sa constatat nici un deranjament. Soţia a început
cu dureri de inimă. Un specialist a examinat-o
şi a spus cu nu este caz de îngrijorare.
Am venit cu maşina în această după-amiază ca
să vedem dacă ne puteţi ajuta”. Era o pereche
plăcută la vedere pentru cei 70 de ani ai lor.
Păreau că au ieşit acum din şcoală. Nu i-am
văzut niciodată până acum. În acea dupăamiază eram foarte ocupat şi prea aglomerat ca
să-i pot ajuta cu ceva.
După ce am pus câteva întrebări doamnei şi am
examinat-o superficial fără să găsesc ceva în
neregulă, dânsa scoase o scrisoare din buzunar
şi îmi zise : „Doctore, ai putea să crezi că sunt
nebună, dar tulburările noastre par să fi început
imediat după ce am primit această scrisoare.
Iat-o, citeşte-o !” [Va continua]

PROVERBE LATINE
PĂRINTE
• Pe lume, de orice poţi face rost, afară de tată
şi mamă. • Tatăl - vecin, mama - prietenă. • Dă
părinţilor, ca să dea copiilor ; nu da copiilor –
n-or să dea părinţilor. • Cade omul avut,
rămâne omul cu copii. • Mâţa cu pui se face
hoaţă. • Vaca, oricât şi-ar urî viţelul, tot îl scapă
de primejdii. • Limba copilului, mama o
pricepe. [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 !”

