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Editorial. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim [Floriile]

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se
va aduce jertfă pentru fiecare din ei. 

Prinderea lui Pavel
27 Către sfârşitul  celor  şapte zile,  iudeii  din
Asia,  când au  văzut  pe  Pavel  în  Templu,  au
întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el
28 şi au început să strige : „Bărbaţi israeliţi,
daţi  ajutor  !  Iată  omul  care  propovăduieşte
pretutindeni  şi  în  toată  lumea  împotriva
norodului,  împotriva  Legii  şi  împotriva
Locaşului acestuia ; ba încă a vârât şi pe nişte
greci în Templu şi a spurcat acest Locaş sfânt.”
29 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim,
efeseanul, împreună cu el în cetate şi credeau
că Pavel îl băgase în Templu. 30 Toată cetatea
s-a  pus  în  mişcare  şi  s-a  strâns  norodul  din
toate  părţile.  Au  pus  mâna  pe  Pavel  şi  l-au
scos  afară  din  Templu,  ale  cărui  uşi  au  fost
încuiate  îndată.  31 Pe  când  încercau  să-l
omoare, s-a dus vestea la căpitanul oştii că tot
Ierusalimul  s-a  tulburat.  32 Acesta  a  luat
îndată ostaşi şi sutaşi şi a alergat la ei. Când
au văzut pe căpitan şi pe ostaşi, au încetat să
mai  bată  pe  Pavel.  33 Atunci  căpitanul  s-a
apropiat, a pus mâna pe el şi a poruncit să-l
lege cu două lanţuri. Apoi a întrebat cine este
şi ce a făcut.  34 Dar unii strigau într-un fel,
alţii în alt fel prin mulţime ; fiindcă nu putea
deci să înţeleagă adevărul, din pricina zarvei,
a  poruncit  să-l  ducă  în  cetăţuie.  35 Când  a
ajuns pe trepte,  Pavel a trebuit să fie dus de
ostaşi,  din  pricina  îmbulzelii  norodului
întărâtat ; 36 căci mulţimea norodului se ţinea
după el şi striga : „La moarte cu el !”  [Va continua]
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 CAPITOLUL 21
Pavel la Ierusalim în Templu

17 Când am ajuns la  Ierusalim,  fraţii  ne-au
primit cu bucurie.  18 A doua zi, Pavel a mers
cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat
acolo.  19 După  ce  le-a  dat  ziua  bună,  le-a
istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu
în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.
20 Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu.
Apoi i-au zis : „Vezi, frate, câte mii de iudei au
crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.
21 Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi
iudeii  care  trăiesc  printre  Neamuri  să  se
lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii
împrejur  şi  să  nu  trăiască  potrivit  cu
obiceiurile.  22 Ce  este  de  făcut  ?  Negreşit,
mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai
venit. 
23 Deci  fă  ce-ţi  vom  spune  noi.  Avem  aici
patru bărbaţi care au făcut o juruinţă.
24 Ia-i  cu  tine,  curăţă-te  împreună  cu  ei  şi
cheltuie tu pentru ei,  ca să-şi radă capul. Şi
astfel  vor  cunoaşte  toţi  că  nu  este  nimic
adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că
şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti
Legea. 
25 Cu privire la Neamurile care au crezut, noi
am  hotărât  şi  le-am  scris  că  trebuie  să  se
ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge,
de dobitoace sugrumate şi de curvie.”
26 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a
curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca

 „Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre
Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis :  „Duceţi-vă în
satul dinaintea voastră : îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care
n-a încălecat încă niciun om; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. 

Dacă vă va întreba cineva : „Pentru ce faceţi lucrul acesta ?”, să răspundeţi :
„Domnul are trebuinţă de el.” Şi îndată îl va trimite înapoi aici.” Ucenicii s-au dus,
au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat. Unii
din cei ce stăteau acolo le-au zis : „Ce faceţi ? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta ?”
Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece. 

Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe
el. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le
tăiaseră de pe câmp.

Cei  ce  mergeau  înainte  şi  cei  ce  veneau  după  Isus  strigau  :  „Osana  !
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului ! Binecuvântată este Împărăţia
care vine, Împărăţia părintelui nostru David ! Osana în cerurile preaînalte !” 

Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate
lucrurile  de  jur  împrejur,  fiindcă  era  pe  înserate,  a  plecat  la  Betania  cu  cei
doisprezece”. (Marcu 11 : 1 – 11)

Nici un locuitor al Ierusalimului n-ar fi considerat posibil în ziua intrării lui
Isus în Ierusalim, când L-au întâmpinat cu ramuri de finic, că aceeași mulțime ÎL va
aduce la cruce pe Fiul lui David, pe care L-a întâmpinat cu strigăte de bucurie. Dar i-a
îndemnat la aceasta satan, stăpânul întunericului. Ce important este aici să înțelegem
că  același  vrăjmaș  sumbru  exercită  și  astăzi  stăpânire  și  putere  asupra  tuturor
oamenilor neîntorși la Dumnezeu. Despre toți aceștia Dumnezeu spune că trebuie „să
se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, ca să
primească iertare de păcate”. (Faptele Apostolilor 26 : 18)             [Continuarea în pagina 2]
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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 !”

„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

PROVERBE LATINE
PRUDENŢĂ

•  Vorbeşte puţin,  ascultă  mult.  •  Înainte  de-a
intra,  gândeşte-te  cum  ai  să  ieşi.  •
Împrieteneşte-te  cu  câinele,  dar  nu  lăsa  bâta
din  mână.  •  Treci  prin  faţa  calului  şi  pe  la
spatele câinelui. • Nu trece pe la spatele calului
neîncercat. • E mai cuminte să te întorci de la
jumătatea drumului spre primejdie. • Nu coborî
în  fântână  pe  frânghia  altuia.  •  Nu  ţine
trandafirul cu mâna altuia. • Nu mânca pâine
din mâna altuia. • Nu te pune rău cu omul rău.
•  Nu  intra  într-un  sac  cu  câinele.  •  Oaia  cu
lapte  nu iese din turmă.  •  Mâţa  care-şi  pune
mănuşi  nu prinde şoareci.  •  Cine se teme de
vrăbii nu seamănă mei. • Cine scapă de şarpe
se sperie şi de-o frânghie. • S-a fript cu lapte,
suflă  în  iaurt.  Proverbe  •  Prudenţa  este  frâul
pasiunilor. Hacob Paronian • Cuibul şoarecelui nu-i
niciodată în urechea pisicii.  Sarghis  Sakaian [Din
Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].
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Diogene  era  un  om  foarte  învăţat,  dar  de
origine era sclav. Fiind vândut unui om bogat
cu numele Xeniades, Diogene avu îndrăsneala
să spună stăpânului său următoarele cuvinte :
„Sunt  dornic  să  ştiu,  cum  vei  asculta  de
sfaturile  mele  înţelepte”.  Xeniades  zise
zâmbitor  :  „Eşti  curios,  că  grăieşti  în  chipul
acesta,  căci  doar  sluga  nu  poate  porunci
stăpânului  său”.  Diogene  lămuri  pe  bogat  în
chipul  următor :  „Dacă sclavul  cumpărat  ar  fi
medic,  nu te-ai supune sfaturilor  şi  poruncilor
lui  ?  Dacă  stăpânul  bolnav  ascultă  cuvântul
slugii sale ca medic învăţat, cu atât mai vârtos
trebue să asculte de cuvântul înţeleptului ; căci
ceeace  ştiinţa  medicală  dă  corpului,
înţelepciunea dă sufletului”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 5
JEROME DE PRAGA

Când  Hus  a  fost  arestat  la  conciliu  din
Constanţa, Elveţia, Jerome a plecat la 4 aprilie
1415 din  Praga  cu  gândul  să-l  poată  scăpa.
Ajuns la Constanţa a discutat în secret cu mai
mulţi din nobilimea Boemiei şi constatând că
nu  e  chip  să-l  poată  scăpa,  el  s-a  adresat
împăratului  Sigismund  al  Germaniei,  care  a
garantat protecţia lui Hus.
El  îi  scrise  că  e  gata  să  meargă  în  faţa
conciliului  şi  să  mărturisească  pentru  Hus,
dacă acesta îi asigură protecţia, dar acesta nu
i-a dat nici un răspuns ; atunci a făcut scrisori
şi le-a pus la uşa a o seamă de cardinali, dar
nici aceştia nu i-au dat nici un răspuns. 
Fiind sfătuit că e mai bine să se reîntoarcă în
Boemia,  el  a  luat  scrisori  de  la  mai  mulţi
nobili din Boemia care erau la acel conciliu în
care  atestau  că  nu  a  fost  primit  să  depună
mărturie la Conciliu. 
Cu aceste măsuri de precauţiune, el a încercat
să se reîntoarcă la Praga. 
Pe drum, a fost oprit de un ofiţer al ducelui de
Sulzbach în localitatea Hirschau din Bavaria,
a fost arestat şi întemniţat în castel. 
Ducele spera să primească unele favoruri din
partea conciliului predându-l pe Jerome. El a
informat imediat conciliul şi a cerut îndrumări
ce să facă cu Jerome. Aceştia i-au cerut să-l
trimită în stare de arest la Constanţa. Acolo a
fost  aruncat  în  închisoarea  din  turnul
Constanţei  cu  lanţuri  grele  la  mâini  şi  cu
picioarele în butuci. 

El a rămas în acea stare până după arderea pe
rug a lui Hus. Torturile au fost foarte grele. Cu
picioarele în butuci ridicate sus şi cu capul în
jos  era  ţinut  până  îşi  pierdea  conştiinţa,  apoi
iarăşi îl duceau în celulă. Dus în faţa conciliului
şi ameninţat că va fi supus la torturi şi mai grele
dacă  nu  îşi  retractează  ce  a  zis  şi  ce  a  scris
împotriva  bisericii  Romei,  Jerome îngrozit  de
ceea ce i se întâmplase lui Hus, într-un moment
de slăbiciune,  a  repetat  după ei  că îşi  retrage
totul şi că recunoaşte că atât Wycliffe cât şi Hus
au fost eretici. Acum i s-a aplicat un tratament
mai uşor, dar nu a fost eliberat cum se aştepta
el.  Duşmanii  lui  nu  au  avut  încredere  în
retractarea făcută, şi-au dat seama că nu a fost
din convingere, ci doar din constrângere. 
Astfel  i-au cerut  să mărturisească toată erezia
de care s-a făcut vinovat. El a spus că o face
numai în  faţa  tuturor.  Din nou a fost  adus în
faţa  plenarei  conciliului.  Atunci  spre
înmărmurirea tuturor şi spre gloria adevărului,
el  a  renunţat  la  retractarea  făcută  şi  a  cerut
permisiunea  să  pledeze  pentru  cauza  sa.
Refuzându-i-se, plin de indignare, el a strigat :
„Ce barbarie e aceasta ? Timp de 340 de zile
am fost  deţinut în  fel  de fel  de închisori.  Nu
există  mizerie  sau  lipsă  pe  care  să  n-o  fi
experimentat.  Duşmanilor  mei  le-aţi  acordat
timp  nelimitat  să  mă  acuze,  iar  mie  îmi
interziceţi  cea mai mică oportunitate de a mă
apăra. M-aţi prezentat ca un eretic fără să aveţi
cea mai slabă cunoştinţă de doctrina mea ; mă
consideraţi  ca  un  duşman al  credinţei  fără  să
ştiţi  ce cred. Sunteţi  un conciliu general  şi în
mijlocul vostru trebuie să se concentreze toată
gravitatea, înţelepciunea şi sfinţenia... [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mecena  (E  un  Mecena)  –  Numele  acesta
face şi el parte din categoria numelor proprii
care au ajuns substantive comune. 
E un sinonim cu protector al artelor, susţinător
al  artiştilor,  fiindcă  la  Roma  –  pe  vremea
împăratului  August  –  a  existat  un  înalt
dregător,  Caius  Cilnius  Maecenas,  care,
posesor al unor imense averi, îşi ţinea palatele
şi grădinile deschise oamenilor de litere şi artă,
oferindu-le ospeţe şi ajutoare băneşti. 
Horaţiu  dedicându-i  Odele,  iar  Vergiliu
Georgicele, i-au făcut numele celebru. Timpul
a îndeplinit restul, în sensul că a transformat
acest  nume,  Mecena,  într-un  titlu  de  cinste
conferit câte unui suveran, ori unui om bogat
care, dornic de răsunet, lua un artist sub aripa
sa ocrotitoare sau organiza reuniuni artistice.
Din aceeaşi sursă derivă şi cuvântul mecenat =
titlu sau faptă de Mecena. În Luca 22:25 scrie
că  :  „Isus  le-a  zis  :  „Împăraţii  Neamurilor
domnesc peste ele ; şi celor ce le stăpânesc li
se dă numele de binefăcători”.

CAPITOLUL 13 „Iubire sau moarte”
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  ...  Niciodată  în  viaţă  nu  v-aţi
simţit  aşa  de  bine,  chiar  şi  durerea  de  spate  a
dispărut. „Iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor
ce  vă  urăsc”.  Acesta  poate  să  fie  un  tonic  foarte
amar de înghiţit, dar când va ajunge la inimă, el va fi
surprinzător de fortificant şi antrenant. Dacă poţi să
iubeşti,  nu trebuie  să  mori.  Făcând binele,  poţi  să
schimbi  ura  în  dragoste.  Ascultând  îndemnul
Domnului de a iubi pe alţii, chiar pe cei antipatici,
veţi  scăpa  de  o  sumedenie  de  boli  serioase  şi
istovitoare.  Omenirea  poate  nutri  bune  speranţe
numai dacă va domni o astfel de iubire între indivizi,
între rase şi între naţiuni.                            [Va continua]

            Aceasta este valabil și pentru tine, care încă nu ți-ai dat seama niciodată de adâncimile
propriei tale inimi și de puterile lui satan. Permite să te întreb : Ai fost deja vreodată dur, amar,
nerecunoscător sau chiar grosolan față de mama ta ? Atunci cunoaște-ți propria inimă – tu nu
ești bun din fire, ci despre inima ta Cuvântul lui Dumnezeu spune : „Inima este nespus de
înșelătoare și deznădăjduit de rea ; cine poate s-o cunoască ?” (Ieremia 17 : 9) Fiecare trebuie
să trăiască ceasul în care să înceteze slujirea și ascultarea față de stăpânul acestei lumi, pentru a
se abandona pentru timp și veșnicie în mâinile lui Isus, Cel răstignit și înălțat, Mântuitorul
păcătoșilor vinovați. Te-ai întors la Isus ? Ai fugit de sub puterea lui satan ? O, cheamă Numele
sfânt al lui Isus ! Adu-I păcatele tale, inima ta rea, privește, crezând, la rănile Lui de moarte.
Atunci Isus va termina cu inima ta rea, înnăscută ; vei primi o viață nouă, dumnezeiască ;
atunci se va spune și despre tine : „eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în
Împărăția Fiului dragostei Lui”. (Coloseni 1 : 13)        [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]


