proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea
11 şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a
FAPTELE APOSTOLILOR
legat picioarele şi mâinile şi a zis : „Iată ce
CAPITOLUL 21
Pavel îşi ia rămas bun de la ucenicii din Tir zice Duhul Sfânt : „Aşa vor lega iudeii în
1 După ce ne-am smuls din braţele lor, am Ierusalim pe omul acela al cui este brâul
plecat pe apă şi ne-am dus drept la Cos, a acesta şi-l vor da în mâinile Neamurilor.”
12 Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât şi
doua zi la Rodos, şi de-acolo la Patara.
2 Am găsit o corabie, care avea să treacă în cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la
Ierusalim.
Fenicia, ne-am suit în ea şi am plecat.
3 Am trecut prin faţa insulei Cipru, am lăsat-o 13 Atunci Pavel a răspuns : „Ce faceţi de
la stânga şi ne-am urmat drumul spre Siria ; plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima ?
apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar
să şi mor în Ierusalim pentru Numele
descarce corabia.
4 Acolo am găsit pe ucenici şi am rămas şapte Domnului Isus.”
zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să 14 Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, nam mai stăruit şi am zis : „Facă-se voia
nu se suie la Ierusalim.
5 Dar când s-au împlinit zilele, am plecat şi Domnului !”
ne-am văzut de drum ; şi ne-au petrecut toţi, 15 După zilele acelea, ne-am pregătit de
cu nevestele şi copiii, până afară din cetate. plecare şi ne-am suit la Ierusalim.
16 Câţiva ucenici din Cezareea au venit şi ei
Am îngenuncheat pe mal şi ne-am rugat.
6 Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alţii, şi cu noi şi ne-au dus la unul numit Mnason, din
noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim.
Pavel la Ierusalim în Templu
acasă.
17
Când
am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au
Pavel la Ptolemaida şi la Cezareea –
primit cu bucurie.
Prorocia lui Agab
7 După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, 18 A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi
din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat toţi prezbiterii s-au adunat acolo.
19 După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu
de bine fraţilor şi am stat la ei o zi.
8 A doua zi, am plecat şi am ajuns la de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul
Cezareea. Am intrat în casa lui Filip Neamurilor prin slujba lui.
evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi 20 Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu.
Apoi i-au zis : „Vezi, frate, câte mii de iudei au
am găzduit la el.
9 El avea patru fete fecioare care proroceau. crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.
[Va continua]
10 Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un
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. „Sunt un om pierdut !”
Tenerife, cea mai mare dintre insulele Canare (pe coasta vestică a nordului
Africii), este un ținut de primăvară veșnică. Clima extrem de blândă, briza sănătoasă a
mării, în plus munții înalți, pitorești, care se ridică până la înălțimea Alpilor, fac din
această insulă mare, în timpul modern, un sanatoriu pentru cei grav bolnavi.
Tot acolo s-a dus, căutând vindecare, și un medic renumit. Marea lui
experiență și mâna lui iscusită i-au ajutat pe mulți bolnavi ; priceperea lui medicală a
respins de la multe vieți moartea iminentă ; dar el personal n-a găsit vindecare. El s-a
întors acasă cu conștientizarea limpede a seriozității bolii sale grave.
Zadarnic a luptat împotriva ei cu toată energia și cu toată cunoștința lui
medicală. Dorea așa de mult să mai trăiască și să mai lucreze, dar a venit o zi în care a
recunoscut că pentru el nu mai există vindecare.
Atunci a spus unui medic prieten, care îl trata : „Sunt un om pierdut !” Firește
că el a vrut să spună cu aceasta că a căzut pradă morții. – Aceasta nu era o eroare, căci
după câteva săptămâni și-a dat ultima suflare. Dar o mare eroare a fost aceasta, că și-a
considerat boala trupească drept cauză și moartea drept pecetluire a faptului că era
pierdut ... Când a fost înmormântat acel medic vestit, n-a lipsit nimic din găteala
exterioară și din solemnitate. La marea adunare funerară au vorbit medici
experimentați, încercați, oameni de știință, au vorbit reprezentanții statului, bărbați de
rang și prestigiu cu cuvinte impresionante.
Ce recunoaștere frumoasă a meritelor, a caracterului, a însușirilor inimii celui
decedat au fost aflate aici ! Toți aceștia au privit în urmă la viața expirată. Dar
nimeni n-a privit înainte, în veșnicie, la realitate. Ziarele au relatat amănunțit despre
înmormântare și despre cuvântările ținute acolo.
În toată această prezentare strălucită a serviciului funerar nu s-a găsit nici un
cuvânt de nădejde pentru cel decedat și nici o îndrumare pentru cetele celor vii, care au
stat în jurul acestui sicriu și al acestui mormânt.
[Continuarea în pagina 2]

Toți acești vorbitori sus-puși l-au celebrat pe cel decedat – să nu se fi gândit nici unul
dintre ei că el însuși și toți cei care-l ascultă erau în drum spre moarte, spre veșnicie ? Să nu se
fi iscat în nimeni întrebarea : Oare sicriul, mormântul, descompunerea sunt sfârșitul fără
nădejde al întregii lupte, al muncii și al celor îndurate pe pământ ? Să nu se fi gândit nimeni
că și cei decedați stau în fața Dumnezeului sfânt ca personalități nemuritoare ?
Domnul spune : „Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii. Căci pentru
El trăiesc toți.” Aceasta este valabil și pentru credincioși și pentru necredincioși. Cine nu se
gândește la aceasta, despre acela Domnul spune : „Tare vă mai rătăciți !”
Ce greșeală mare să treci orbește pe lângă Prințul vieții, Isus, pe lângă crucea de pe
Golgota, pe lângă seriozitatea veșniciei și pe lângă judecata viitoare, dacă inima este surdă
pentru dragostea lui Dumnezeu. Tu să nu greșeşti, prietene, cu o eroare așa de mare,
ireparabilă, fatală !
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui,
XV- 1909 – 1910]
aprins pe Jan Hus pentru Dumnezeu. El era cu
BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici câţiva ani mai mare ca Hus.
Jerome s-a născut în anul 1360 la Praga. Se
CAPITOLUL 4
pare că părinţii au avut o situaţie bună căci şi-a
SAVONAROLA
În cele din urmă, a fost judecat şi condamnat făcut studiile la Universitatea din Praga.
la moarte prin spânzurare, iar trupul să-i fie La terminarea studiilor a fost făcut cavaler la
ars. După ce s-a dat sentinţa, l-au mai lăsat în curtea Regelui Boemiei.
viaţa o lună de zile, pe care a trăit-o în celula Apoi a făcut o călătorie pe la universităţile din
grea a închisorii rugându-se şi scriind cu Europa şi s-a oprit la Oxford, unde şi-a
dreapta lăsată întreagă, nişte meditaţii de toată continuat studiile.
Acolo a făcut cunoştinţă cu învăţăturile lui
frumuseţea la Psalmul 51.
Aceste meditaţii le-am găsit la Sibiu prin anul Wycliffe. Fiindcă cunoştea bine engleza, multe
din pamfletele lui le-a tradus în limba poporului
1946. Erau tipărite în limba română.
său. În anul 1407 s-a reîntors la Praga.
Iată câteva fraze la versetul :
„Ai milă de mine, Dumnezeule !” - „Adâncul În secret, a adus cu sine lucrările lui Wycliffe.
păcătoşeniei cheamă adâncul milei. Adâncul La Praga a împărtăşit lui Hus noile învăţături.
înghite adâncul. Adâncul milei înghite Deşi nu era preot, totuşi fiind un om cu o aleasă
cultură, i s-a dat prilejul în multe rânduri să
adâncul păcătoşeniei”.
Pe data de 23 mai 1498 sentinţa a fost vorbească studenţilor şi poporului la anumite
executată. Savonarola împreună cu doi întruniri şi chiar să predice de la amvonul
ucenici ai săi, Dominico şi Silvestro, au fost catedralei.
spânzuraţi în piaţa publică din Florenţa, în Întotdeauna îndemna poporul să se apropie de
faţa unei mari mulţimi adunate. Ultimele sale Dumnezeu fără ajutorul mijlocit al icoanelor, să
cuvinte au fost : „Domnul meu a suferit atât studieze şi să trăiască Biblia şi denunţa
de mult pentru mine. O, Florenţa, ce ai făcut abuzurile şi corupţia ierarhiei bisericii catolice.
tu astăzi ?” Era însă plin de linişte şi tărie. Împreună cu Jan Hus a lucrat mână în mână la
trezirea spirituală a multora.
După moarte, trupurile le-au fost arse.
Când Hus a fost arestat la conciliu din
CAPITOLUL 5
Constanţa, Elveţia, Jerome a plecat la 4 aprilie
JEROME DE PRAGA
Mulţi din sfinţii Domnului, caractere mai 1415 din Praga cu gândul să-l poată scăpa.
sclipitoare decât briliantele şi mai scumpe ca Ajuns la Constanţa a discutat în secret cu mai
diamantul, au rămas în umbră, necunoscuţi ca mulţi din nobilimea Boemiei şi constatând că
aurul ascuns în întuneric în straturile munţilor. nu e chip să-l poată scăpa, el s-a adresat
Aşa a fost şi Jerome de Praga. El nu a fost împăratului Sigismund al Germaniei, care a
mare lider, dar ca şi Aquila şi Priscila care l- garantat protecţia lui Hus.
[Va continua]
au instruit pe ilustrul Apolo, aşa Jerome l-a

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
326. Ş coala

Un filozof din sec. XVIII, (Rouseau) propunea,
ca copiii să nu fie daţi la şcoală, ca să fie
îndopaţi cu ştiinţă, religie şi morală, ci să fie
lăsaţi liberi, ca să se desvolte de sine, pe cale
naturală. Înşişi strămoşii noştri Adam şi Eva
încă s-au desvoltat fără orice şcoală. Filozoful
acesta depuse acest plan de educaţie în cartea
sa „Emil” în exemplul unui tânăr fictiv arătând
cum însăşi natura îl va desvolta pe copil în
tânăr, şi apoi în bărbat.
Planul lui era frumos pe hârtie, dar punându-l
filozoful în practică la însuş fiul său, l-a dus pe
acesta la dezastru. Fiul lui degeneră într-atâta
încât autorităţile statului au trebuit să-l ia sub
îngrijirea lor şi să-l interneze într-un institut.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Mea culpa (lat. „E vina mea”) 1) Expresia are o obârşie religioasă. Provine
dintr-o rugăciune catolică Peccavi, care constă
în a-ţi mărturisi păcatele şi a te lovi cu pumnul
în piept, rostind cu voce tare după fiecare
greşeală pe care ţi-o recunoşti : „mea culpa,
mea culpa !”
2) Expresia are şi-o sorginte juridică. În
tribunalele romane, înainte de începerea
proceselor, acuzaţii erau întrebaţi dacă îşi
recunosc vina. În caz afirmativ, spuneau : Mea
culpa ! şi în acest fel unii obţineau
circumstanţe atenuante, iar alţii erau chiar
absolviţi de pedeapsă.
După un timp, formula n-a mai numai slujit
numai în Templul zeiţei Themis. Oricine, în
orice domeniu, săvârşind o greşeală, putea s-o
recunoască prin aceste două cuvinte : mea
culpa ! „Fac mea culpa” a devenit sinonim cu
„am greşit, sunt vinovat !”
Când e o greşeală mai mare, se spune : Mea
maxima culpa ! Iar dacă e vorba de un păcat
grav, se foloseşte expresia : Peccavi !

BOLI EVITABILE
CAPITOLUL 13 „Iubire sau moarte”
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 ... Traversaţi calea ferată, coborâţi
pe strada Depoului şi începeţi să înţelegeţi ceva mai
bine acum atitudinea doamnei Cucu.
În acest timp trece un tren greu de marfă zguduind
casele şi trotuarele şi împrăştiind o funingine neagră,
iar mănuşile dvs. albe imaculate sunt puţin înnegrite.
În acelaş timp, copii murdari şi neastâmpăraţi aruncă
cioburi după dvs., ţipă şi înjură.
Acum, în sinea dvs. vă ziceţi : „Dacă ar trebui să
trăiesc aici, aş fi şi eu tot aşa de uşor iritabilă”.
În timp ce urcaţi scările, nu puteţi să vă reţineţi
zâmbetul la marele rol pe care îl jucaţi.
Bateţi la uşă, doamna Cucu vă întimpină surprinsă, o
salutaţi cu un zâmbet drăgălaş şi îi adresaţi câteva
cuvinte binevoitoare. Vă întreţineţi îndelung în
sufragerie şi încheiaţi vizita cu promisiunea la o
contravizită. La despărţire, o strângere de mâini, o
îmbrăţişare înflăcărată şi spontană vă surprinde pe
amândouă. Simţiţi acum că un miracol divin s-a
petrecut în interiorul dvs. din cauză că dragostea lui
Dumnezeu străbate întreaga dvs. fiinţă.
Imposibilul s-a produs ! Pe drumul spre casă vă
simţiţi ca şi când aţi zbura, aşa cum o făceaţi când
eraţi o fetiţă fără grijuri. Fiinţa dvs. este cuprinsă de
o bună dispoziţie care vă lipsea de mulţi ani.
[Va continua]

PROVERBE LATINE
PRIPEALĂ
• Cine se pripeşte, de două ori se odihneşte. •
Cine merge repede oboseşte repede. • Câtă
vreme n-ai văzut apa, nu te descălţa. Proverbe •
Avântându-se împotriva unei primejdii
imaginare, de multe ori omul se găseşte
nepregătit în faţa unei primejdii reale. Grigor Otian
[Din Proverbe şi
Bucureşti, 1976].

cugetări

latine,

Albatros,

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 !”

