21 Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în
Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva
FAPTELE APOSTOLILOR
decât să spună sau să asculte ceva nou.
CAPITOLUL 16
22 Pavel a stat în picioare în mijlocul
Pavel la Bereea
12 Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale Areopagului şi a zis :
„Bărbaţi atenieni ! În toate privinţele vă
grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.
13 Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că găsesc foarte religioşi.
Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în 23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi
Bereea, au venit acolo, ca să tulbure şi să mă uitam de aproape la lucrurile la care vă
închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar
aţâţe noroadele.
14 Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre pe care este scris : „Unui Dumnezeu
necunoscut !” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără
mare ; Sila şi Timotei au rămas în Bereea.
să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.
Pavel la Atena – Cuvântarea
15 Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la 24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este
Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi
ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât nu locuieşte în temple făcute de mâini.
25 El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi
mai curând la el.
16 Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă
întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul
de idoli.
17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii singur, să locuiască pe toată faţa pământului ;
şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite
piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe hotare locuinţei lor,
27 ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească
care-i întâlnea.
18 Unii din filosofii epicurieni şi stoici au să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este
intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau : „Ce vrea departe de fiecare din noi.
să spună palavragiul acesta ?” Alţii, când l-au 28 Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa,
auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau : după cum au zis şi unii din poeţii voştri :
„Suntem din neamul Lui …”.
„Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”
19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au 29 Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din
zis : „Putem să ştim care este această Dumnezeu, nu trebuie să credem că
Dumnezeirea este asemenea aurului sau
învăţătură nouă pe care o vesteşti tu ?
20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea
şi iscusinţa omului ...
[Va continua]
vrea, dar, să ştim ce vrea să zică aceasta.”
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. Cum se câştigă lozul cel mare ?
Acum puțin timp a străbătut ziarele știrea că un muncitor sărac de fabrică, tatăl
unei familii numeroase, ar fi câștigat lozul cel mare.
Mulți s-au bucurat că de data aceasta „norocul” l-a lovit pe cel care trebuia.
Dacă a fost așa în acest caz, dacă acești părinți cu copiii lor au avut parte de „noroc”,
nu știm. Putem să dorim lucrul acesta din inimă și totuși pe baza multor experiențe să
ne temem că odată cu intrarea banilor, nu fericirea și-a făcut intrarea în acea familie, ci
nenorocirea. De câte ori n-au intrat pe ușă odată cu banii : aroganța, trândăvia, risipa,
goana după plăceri, gâlceava.
Firește că aceasta nu lipsește, ca acel muncitor să fie invidiat de mulți, căci „să
câștigi marele loz” doar este visul multor inimi. Există multe căi spre această țintă.
Unii ascultă de reclamele vânzătorilor de loterie. Aceștia ademenesc publicul
prin aceea că publică sumele mari care pot fi câștigate, scrise cu cifre groase.
Este cert că este mult mai probabil ca cineva să fie lovit de trăsnet, decât să
câștige lozul cel mare, căci mult mai mulți oameni sunt loviți de trăsnet decât de lozul
cel mare. Dar pentru că așa de mulți oameni au dorința arzătoare : „Vreau să devin
repede bogat !” au fost create pe lângă loteria de stat și alte posibilități.
Aproape în toate orașele mai mari există cluburi secrete de jucători, în care
sunt practicate jocurile de noroc interzise legal în Germania.
În multe cluburi de jucători – există la fel de bine din cele pentru lumea
distinsă, ca și pentru oamenii simpli și micii funcționari – mulți oameni își pierd la joc
economiile, ba chiar salariul câștigat cu greu și banii din care familia lor trebuie să
trăiască.
O altă cale de a deveni repede bogat fără osteneală sunt speculațiile de bursă,
prin care de asemenea ajung la sărăcire și nevoi nenumărate familii.
În sfârșit, mai există încă o cale de a câștiga mulți bani : cazinourile publice.
Cel mai vestit este în Monte Carlo, pe Riviera; așa se numește minunatul litoral de la
golful Genova, între Nisa și Spezia. [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]

RECENZIE DE CARTE
Charles Darwin, făuritorul de mit (XX) Competiţia lui Darwin
Am încheiat a patra parte a recenziei ... discutând despre îndoielile lui Darwin privind
corectitudinea ideilor lui şi mai ales a explicaţiilor şi argumentaţiei făcute de el în sprijinul
teoriei lui că speciile evoluează unele în altele dând, în final, naştere speciei umane.
Îndoielile lui Darwin au continuat până la moartea lui.
În mare măsură ele s-au datorat şi cercetărilor făcute, tot în aceaşi perioadă, de alţi oameni
de ştiinţă din Europa şi chiar din Rusia, care erau interesaţi şi ei de evoluţionism. Şi ei au
studiat fosile în ţările lor de origine dar, spre deosebire de Darwin, au ajuns la concluzii
care contraziceau concluziile finale ale lui Darwin. Din nefericire, doar opiniile lui Darwin
au prins avânt, ele devenind la modă. Teoria lui Darwin a devenit dogmă până în ziua de
astăzi, o religie seculară în care seculariştii occidentali cred orbeşte.
În cuvintele autorului : „Darwinismul a încetat să mai fie o teorie ştiinţifică şi a devenit o
nouă religie”, (pagina 310). Curând după publicarea cărţii Originea Speciilor în anul 1859
au început recenziile cărţii. Una care aproape că l-a răsturnat pe Darwin de pe piedestal, a
fost cea făcută de Samuel Wilberforce în publicaţia Quarterly Review. Wilberforce a fost
un creştin devotat, cunoscut în istoria lumii pentru eforturile lui de a pune capăt comerţului
cu sclavi şi pentru abolirea sclaviei. El vedea două probleme fudamentale cu argumentele
lui Darwin. În primul rând era analogia lui Darwin între selecţia naturală şi selecţia
arficială prin modificarea raselor de animale. Wilberforce puncta faptul că rasele noi de
animale nu sunt specii noi de animale, ci doar specii cu caracteristici diferite, imprimate în
animale prin metode artificiale. Mai mult, rasele noi de animale se sălbăticesc dacă se
întorc în natură şi nu evoluează în specii noi. Cu alte cuvinte, caracteristicile noi se
transmit doar atât timp cât animalele rămân asociate cu specia umană, dar nu despărţite de
ea. [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]
trăiască”. Niciodată starea morală a lumii
BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici creştine, nu a atins o treaptă mai joasă a
decăderii. Clasa conducătoare era despotică şi
CAPITOLUL 4
oprimantă, poporul era brutal şi egoist.
SAVONAROLA
Tot ceea ce spun istoricii antici despre crimele Şi unii şi alţii erau desfrânaţi şi mişei.
oribile ale lui Nero şi ale altor împăraţi ai Într-o lume de nelegiuire şi păcat, cine se va
Romei, se poate spune şi despre Papa ridica să o condamne ?
Alexandru al VI-lea, tatăl Lucreţiei Borgia. Cine îşi va deschide gura să strige împotriva
ticăloşiei celor ce-şi ziceau conducătorii
Ba uneori chiar i-a întrecut pe toţi.
Răutatea lui a fost colosală. Simonia, câştigul spirituali şi deţineau toată puterea ?
prin exploatarea celor sfinte, şi omoruri erau Cultura decadentă a cuprins şi altarele şi
cele mai mici din păcatele sale. Sub el, amvoanele. S-a făcut o alunecare a predicii spre
starea de corupţie a bisericii devenise frumos, spre ceea ce încântă urechea, nu spre
îngrozitoare. Dacă nu ar fi dovada grăitoare a adevărul care mişcă inima.
S-a dezvoltat o oratorie artificială şi s-a uitat
faptelor, ar fi de necrezut.
Un om, care îşi omorâse pe cele două fiice ale Biblia. Se dădeau citate din clasici şi ilustraţii
sale, a fost condamnat la moarte, dar în obscene, dar să placă poporului. Să fie de
dimineaţa zilei de execuţie fusese pus în mirare că se mergea vertiginos spre prăbuşire ?
libertate pentru plata a 800 ducaţi. La aceasta, În timp ce Columb descoperi America,
un înalt funcţionar al Tribunalului papal a locuitorii din Florenţa, Italia, descoperiră în
spus în mod calm : „Dumnezeu nu voieşte Savonarola pe cel mai mare predicator.
[Va continua în numărul viitor]
moartea păcătosului, ci ca el să plătească și să

VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI
„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

CARTEA VECHE
319. Suflet
Creștinul trebue să grijască de suflet ca de
ochii din cap. Chiar micile greșeli pot pierde
sufletul. Copilul unui fierar credea că face lucru
mic bătând cue cu ciocanul în ușe. El zicea :
Cuele pot fi scoase iar din uşe cu uşurinţă.
Tatăl său zadarnic l-a făcut atent să nu mai
bată cue că strică uşa. Băiatul umplu uşa de
cue iar săturându-se de joc, începu a-le scoate
cu cleştele. Dar uşa rămase toată stricată.
Atunci zise fierarul : Copilul meu, te-am lăsat
ca să vezi că n-a fost lucru mic cu jucăria ta,
căci ai stricat uşa. Învaţă să nu faci aşa şi cu
sufletul căci dacă-ţi vei pierde sufletul, nu poţi
face altul, cum fac cu altă uşe în locul celei
stricate.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre

• Mărul lui Newton – Am putea spune,
parafrazându-l pe Alecsandri : „Multe mere
sunt pe lume !” - şi tot multe cu renume :
mărul lui Adam, mărul discordiei, merele
Atalantei, merele de aur din grădina
Hesperidelor, mărul lui Wilhelm Tell ... Dar,
dintre toate, numai mărul lui Newton are
rădăcina înfiptă în realitate. Ilustrul
matematician, fizician şi astronom englez, întro zi din anul 1666, privind de pe un pod mărul
care-i scăpase din mână, a ajuns să descopere
fenomenul şi legea gravitaţiei universale.
Întâmplarea aceasta a avut ecou în lume şi a
dat loc expresiei „mărul lui Newton”, spre a
desemna un obiect, un fenomen, o împrejurare
neprevăzută, care devine sau poate deveni
punctul de plecare al unei invenţii, al unei
teorii etc. - în general, al unei creaţii
importante. Solomon spunea : „Am mai văzut
apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei
viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi
câştigă pâinea, nici cei pricepuţi, bogăţia, nici
cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de
vreme şi de împrejurări”. (Eclesiastul 9 : 11)

BOLI EVITABILE
CAPITOLUL 12 Ouă – doar ouă
„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 !”
„Dragă George, Am aflat că aţi vândut nişte ouă lui
Harry Bickerstaff. Trebuie să ştiţi că am investit o
sumă considerabilă în comerţul cu găini şi sunt în
stare să livrez oamenilor din acest mic sat mai multe
ouă decât ar putea să mănânce. Trebuie de asemenea
să ştiţi că comerţul meu suferă dacă dumneavostră
ţineţi câteva găini şi vindeţi ouă lui Harry. Consider
deci că ar fi bine să încetaţi ! Marning Caspar”.
Am privit-o. Avea ochii plini de lacrimi. Ea continuă
apoi : „Am crezut că avem şi noi dreptul să vindem
ouă lui Harry. El preferă ouăle noastre maronii de
Rhode Island acelora albe ale lui Caspar.
Din acea zi, Marning Caspar a refuzat să mai
vorbească cu noi când îl întâlneam pe stradă.
Ne simţim foarte prost din cauză că nu am avut
niciodată o asemenea situaţie.
Ne-am frământat foarte mult cu această problemă.
Eu cred că tulburarea noastră provine de la ouă,
numai de la ouă”.
Apoi îşi propuse că după ce vor ajunge acasă vor
abandona comerţul cu ouă.
Am sfătuit-o să încerce acest lucru, căci merită.
Câteva luni mai târziu, fiica lor mi-a spus că au făcut
exact ce şi-au propus şi că niciodată în viaţa lor nu sau simţit aşa de bine ca acum.
Ei au încetat să mai ia somnifere şi nu au mai avut
nicio suferinţă sau necaz. [Va continua]

PROVERBE LATINE

PĂRTINIRE
• Soare de primăvară peste fecior şi peste noră,
soare de toamnă – peste fată şi ginere. • Pentru
tată, fata e lună ; pentru mamă - soare. • Puiul
de cioară, pentru maică-sa e porumbel. •
Bivolului – un snop de paie, măgarului – un
mănunchi. [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 !”

