curat de sângele tuturor. 27 Căci nu m-am ferit
să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
FAPTELE APOSTOLILOR
28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată
CAPITOLUL 20
turma peste care v-a pus Duhul Sfânt
Cuvântarea de rămas bun
17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a episcopia, ca să păstoriţi Biserica Domnului,
pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
chemat pe prezbiterii bisericii.
18 Când au venit la el, le-a zis : 29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî
„Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa
din ziua dintâi în care am pus piciorul pe turma ; 30 şi se vor scula din mijlocul vostru
oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca
pământul Asiei.
19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu să tragă pe ucenici de partea lor.
multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe 31 De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că,
timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să
care mi le ridicau uneltirile iudeilor.
20 Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi 32 Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui
Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă
să vă învăţ înaintea norodului şi în case
21 şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea
faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul împreună cu toţi cei sfinţiţi.
33 N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul,
nostru Isus Hristos.
22 Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc nici la hainele cuiva.
la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla 34 Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat
pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu
acolo.
23 Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din mine. 35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi
cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să
ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de
necazuri.
24 Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis :
şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am 36 După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi sprimit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc a rugat împreună cu ei toţi.
37 Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe
Evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, grumazul lui Pavel şi l-au sărutat.
voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat 38 Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe
propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea
faţa. Şi l-au petrecut până la corabie. [Va continua]
26 De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt
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. Dumnezeu îmi vede toţi paşii (II)
Ochiul lui Dumnezeu a fost îndreptat asupra acestui englez care se trântise
obosit pe pat – nebănuind ce vor aduce orele următoare. Dacă s-a rugat înainte să se
culce? Dacă-L cunoștea pe Dumnezeu, pe Cel atotputernic ca Tată al său?
Dacă o fi putut să se roage în această primejdie de nespus, sub povara șarpelui
veninos ? Un lucru este sigur : dacă nu era în relație cu Dumnezeul viu și prezent ca un
copil împăcat al lui Dumnezeu, atunci n-a putut să se roage în această situație
groaznică.
Dar ochiul lui Dumnezeu era îndreptat asupra lui; dacă el nu s-a preocupat cu
Dumnezeu, atunci S-a preocupat totuși Dumnezeu cu el. Ce prețios este acest adevăr –
el este valabil și pentru tine, prietene.
Iar acel hoț indian cu pumnalul între dinți – seamănă cu un animal de pradă
primejdios, care s-a strecurat înăuntru pe întuneric. – El i-a pus la socoteală pe oameni,
care îl puteau prinde, de aceea s-a uns cu ulei și s-a înarmat cu pumnalul.
Dar el n-a știut că ochiul lui Dumnezeu era îndreptat asupra lui. Deoarece nu
s-a gândit, a căzut pradă șarpelui veninos și în loc să se întoarcă acasă cu bunuri furate,
a fost chemat în veșnicie înainte să răsară soarele, pentru a apărea înaintea
Judecătorului drept.
Ochiul lui Dumnezeu este îndreptat asupra ta ! Ce mângâietor, ce avertizare, ce
serios ! „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta ?
Dacă mă voi sui în ceruri, Tu ești acolo ; dacă îmi voi face patul în Locuința
Morților, iată-Te și acolo ; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la
marginea mării, și acolo mâna Ta mă va conduce și dreapta Ta mă va ține.
Dacă voi zice: „Cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte
lumina din jurul meu !”, iată că nici chiar întunericul nu m-ar ascunde de Tine, ci
noaptea ar străluci ca ziua și întunericul ca lumina !” (Psalmul 139 : 7 - 12)
[Continuarea în pagina 2]

Prietene, dacă mergi pe căile păcatului, atunci nu te gândi că întunericul nopții îți poate
acoperi păcatul – înaintea ochiului lui Dumnezeu nu există întuneric. EL privește până în
adâncul inimii tale.
Sunt convins că mulți oameni n-ar fi mers pe căile păcatului lor, dacă ar fi fost sub
ochiul mamei lor. Ei n-ar fi îndrăznit să șadă în cârciumă printre batjocoritori și să cânte cu ei
cântece murdare, n-ar fi întins mâna în ceasul ispitei după bani străini, n-ar fi mers pe drumul
imoralității, dacă ar fi avut-o lângă ei pe mama lor.
Dar acum, gândește-te, făptură omenească, ochiul lui Dumnezeu este îndreptat asupra
ta zi și noapte. Îl cunoști pe Dumnezeu ? El te iubește mai mult decât mama ta.
El te vede, pe tine, păcătosul, pe calea vinei tale, pe calea spre dreapta judecată asupra
păcatelor tale, pe calea spre veșnica pierzare. Dar El te iubește cu o dragoste minunată.
Dragostea Lui te așteaptă și te caută. [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]
Legile şi forma democratică de guvernământ a
BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici Florenţei din acea vreme au servit ca model
pentru toate popoarele chiar din epoca noastră
CAPITOLUL 4
modernă.
SAVONAROLA
În faţa acestei situaţii, Savonarola i-a Dar triumful lui Savonarola a fost de scurtă
îndemnat pe toţi să se pocăiască de toate durată. De multe ori în predicile sale,
păcatele, iar el a plecat în fruntea unei Savonarola le-a spus ca el are să fie martirizat.
delegaţii să-l întâmpine pe regele Carol şi să-l El îşi dădea seama ce se petrecea în umbră.
roage să cruţe Florenţa. Regele a intrat şi a Pe de o parte, partida opozantă a lui Arrabbiati
stat un timp în Florenţa, dar Savonarola l-a şi partizani nepocăiţi ai familiei de Medici au
înştiinţat să plece, dacă vrea să nu atragă început să se grupeze şi căutau să atragă şi pe
asupra sa mânia lui Dumnezeu. Astfel Carol a alţii de partea lor.
părăsit Florenţa. Într-o duminică din această Pe de altă parte, Papa Alexandru al VI-lea,
vreme, când marea catedrală era ticsită de denumit Borgia, unul din cei mai desfrânaţi
popor, Savonarola, plin de înflăcărare a urcat papi, auzind că Savonarola denunţă vehement
la amvon şi ridicând crucifixul a strigat cât a păcatele clerului şi chiar pe ale papei, s-a gândit
să-l cumpere oferindu-i tichia roşie de cardinal.
putut mulţimii :
„Florenţa, iată Acesta este Domnul „Tichie roşie ? Eu vreau o tichie de sânge !” i-a
Universului şi ar vrea bucuros să fie şi al tău. răspuns Savonarola.
Atunci papa a recurs la ameninţări, dar nici
Vrei tu să fie El Regele tău ?”
La această întrebare, mulţimile au început să acestea nu l-au făcut să tacă. Din contră, parcă
strige, unii cu ochii plini de lacrimi : mai rău l-au întărâtat.
Atunci papa l-a chemat să răspundă de greşelile
„Trăiască Cristos, Regele nostru !”
Întrucât în timpul invaziei franceze, casa făcute. Fiindcă acesta nu voi să se supună, a
domnitoare de Medici a fost răsturnată, fost învinuit de erezie şi fu excomunicat.
poporul Florenţei discuta ce formă de Într-o zi, agenţii papei îl prinseră şi-l duseră la
guvernământ să adopte. Atunci au hotărât ca Roma. Aici a fost supus celor mai grele torturi.
Savonarola să fie în fruntea guvernului Mielul ajunsese în gura lupului.
republicii. Florenţa să fie condusă după legile Se spune că în tortura împletită cu
lui Dumnezeu. S-au abolit toate torturile, s-a interogatoriul, numai mâna dreaptă i-a fost
legiferat o forma justă de taxare, s-au interzis cruţată ca să poată semna procesul verbal.
jocurile de noroc, s-au acordat anumite Toate torturile n-au putut să-l doboare pe cel ce
favoruri populaţiei sărace, s-au uşurat s-a ridicat împotriva păcatului, după cum nici
dobânzile celor ce erau datornici, au fost momelile, blidul de linte, odinioară nu l-au
întocmite o seamă de alte legi pentru binele putut cumpăra. În cele din urmă, a fost judecat
şi condamnat la moarte ...
[Va continua]
poporului şi a fost înfiinţată o curte de apel.

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
325. Supunerea
„Cu cât eşti mai mare, cu atâta mai mult te
smereşte şi înaintea Domnului vei afla har”.
(Sirah 3, v. 18)
Împăratul Austriei, Iosif II, când era copil de
şase ani avea obiceiul să arunce pălăria pe jos
şi un servitor trebuia să o ridice de fiecare dată.
Instructorul său văzând aceasta opri pe servitor
să mai ridice pălăria.
La proxima ocaziune când micul prinţ trânti
pălăria, instructorul îi dete ordin să o ridice, dar
prinţul nu voi.
Instructorul dete ordin ca în timp de un sfert de
oră pălăria să fie ridicată.
Trece sfertul de ceas şi prinţul nu se supune.
Atunci instructorul sună după servitor şi zice
prinţului : vei avea să ridici pălăria în faţa
servitorului. Prinţul, pentru a nu fi ruşinat în faţa
servitorului, a ridicat pălăria. Aşa a ajuns micul
prinţ să devină rege simţitor către supuşii săi.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Maxima debetur puero reverentia (lat.
„Copilului i se datorează cel mai mare
respect”) - Versul acesta, al 47 – lea, desprins
dintr-o satiră a lui Iuvenal (a XIV-a), face parte
din pasajul în care se spune că nimic din ceea
ce poate supăra văzul sau auzul nu trebuie să
calce pragul casei unde se află un copil.
Deci înţelesul verbului, ajuns zicală, este că
trebuie să ferim copilul de vorbe urâte, de
obiceiuri rele ş.a.m.d. - întocmai sau încă şi
mai mult decât ne impun buna-cuviinţă şi
respectul faţă de maturi.
Cuvintele acestea (poate cele mai afectuoase şi
condescendente ce-au ieşit de sub pana
necruţătoare a causticului satiric latin) au
căpătat astăzi, când se acordă cea mai mare
atenţie creşterii şi educării copiilor, o
actualitate şi o aplicare care le dă adevărata
strălucire.

BOLI EVITABILE
CAPITOLUL 13 „Iubire sau moarte”
Isus a spus : „Iubeşte pe duşmanii tăi,
binecuvintează pe cei ce te blestemă, fă bine celor
ce te urăsc”. (Matei 5 : 44) Fă puţin bine duşmanului
tău şi vei fi surprins să afli că va fi mult mai uşor săl iubeşti. Aceasta este metoda sănătoasă, biblică şi
psihologică de a schimba simţămintele noastre.
Ea va face tot atât de multe minuni câte au fost
făcute de lampa lui Aladdin.
„Fă bine celor ce te urăsc !” Imposibil ? Nicidecum
dacă urmezi unele îndrumări simple.
Primul pas în realizarea imposibilului se poate
obţine chiar în bucătărie. Aţi făcut-o de multe ori şi o
puteţi face din nou. Al doilea pas ! Preparaţi o
plăcintă cu mere. Sigur că va fi mai delicioasă decât
cea de cofetărie. Sau pregătiţi un tort cu nuci.
De fapt nu are importanţă cu ce aţi garnisit prăjitura
deoarece nu o duceţi la expoziţie. Aţi făcut plăcinta ?
Până aici toate bune. Acum aruncaţi o privire severă
asupra picioarelor dvs., aşa cum n-aţi făcut niciodată
şi porunciţi-le în mod autoritar : „Picioarelor, mă
veţi duce împreună cu plăcinta la d-na Cucu. Da,
ştiu că nu aţi fost acolo de peste un an, dar azi veţi
merge”. „Haide să mergem !” În timp ce începeţi
aventura vă veţi simţi curios de schimbată, vă veţi
simţi mai caldă de parcă vă furnică ceva prin
picioare. Veţi simţi că se petrece ceva minunat şi în
pieptul dvs. Veţi avea aceiaşi senzaţie pe care aţi
avut-o de multe ori privind un ghiocel răsărind de
sub ghiaţă sub soarele primăverii.
[Va continua]

PROVERBE LATINE

PRIMEJDIE
• Primejdia nu dă de veste. • Dacă e să vină,
primejdia vine şi când stai în casă. • Ziua trece,
primejdia rămâne. • Un duşman e mai mult
decât o mie de prieteni. • Din gura lupului,
oaia nu scapă. • Joaca pisicii – moartea
şoarecelui. • Şarpele fuge de izmă şi izma
creşte lângă cuibul lui. [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 !”

