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Editorial. Dumnezeu îmi vede toţi paşii (I)

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

8 În  odaia  de  sus,  unde  eram adunaţi,  erau
multe lumini.
9 Şi  un  tânăr,  numit  Eutih,  care  şedea  pe
fereastră,  a  adormit  de-a  binelea  în  timpul
lungii vorbiri a lui Pavel ;  biruit de somn, a
căzut jos din catul  al  treilea şi  a fost  ridicat
mort.
10 Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-
a luat în braţe şi a zis : 
„Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.”
11 După ce s-a suit  iarăşi, a frânt pâinea, a
cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă.
Apoi a plecat.
12 Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a
fost pricina unei mari mângâieri. 

Pavel la Milet
13 Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie şi
am  plecat  cu  corabia  la  Asos,  unde  ne
învoiserăm să ne întâlnim din nou ; pentru că
el trebuia să facă drumul pe jos.
14 Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în
corabie  şi  ne-am  dus  la  Mitilene.
15 De aici am mers pe mare, şi a doua zi am
ajuns în faţa insulei Chios. 
În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-
am oprit în Troghilion, şi a doua zi am venit la
Milet.
16 Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes,
fără  să  se  oprească  aici,  ca  să  nu  piardă
vremea în Asia ; căci se grăbea ca, dacă-i va fi
cu  putinţă,  să  fie  în  Ierusalim  de  ziua
Cincizecimii. Cuvântarea de rămas bun
17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a
chemat pe prezbiterii bisericii ...           [Va continua]
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 CAPITOLUL 19
Răscoala argintarului Dimitrie

40  Noi,  de  fapt,  suntem în  primejdie  să  fim
învinuiţi  de  răscoală  pentru  cele  întâmplate
astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem
îndreptăţi zarva aceasta.” 
41  După  aceste  cuvinte,  a  dat  drumul
adunării.         CAPITOLUL 20

Pavel în Macedonia
1  Când  a  încetat  zarva,  Pavel  a  chemat  pe
ucenici  şi,  după ce le-a dat sfaturi,  şi-a luat
ziua bună de la ei şi a plecat în Macedonia.
2 A străbătut ţinutul acesta şi a dat ucenicilor
o mulţime de sfaturi. Apoi a venit  în Grecia,
3 unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu
corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse.
Atunci  s-a  hotărât  să  se  întoarcă  prin
Macedonia.
4  Avea ca tovarăşi până în Asia pe : Sopater
din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh şi Secund din
Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum şi
Tihic şi Trofim, care erau din Asia.
5 Aceştia au luat-o înainte şi ne-au aşteptat la
Troa.  6  Iar  noi,  după  zilele  praznicului
Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi şi, în
cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat
şapte zile. 

Învierea lui Eutih
7  În  ziua  dintâi  a  săptămânii,  eram adunaţi
laolaltă  ca  să  frângem  pâinea.  Pavel,  care
trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi
şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.

 „Pentru că ochii Lui sunt asupra căilor omului și El îi vede toți pașii. Nu este nici
întuneric. nici umbră a morții, unde să se ascundă lucrătorii nelegiuirii”. (Iov 34 : 21 - 22)

În lucrarea sa despre tropice, domnul Gilbert Campbell, un funcționar englez din India,
povestește : „Am fost așa de obosit de la scuturatul și huruitul vehiculului meu nenorocit, încât
îndată ce m-am răcorit, m-am aruncat pe pat și m-am cufundat imediat într-un somn greu, dar
care a fost bântuit de vise urâte. Mi se părea că-mi zăcea pe piept o masă grea, rece ca gheața,
care amenința să mă sufoce și să mă zdrobească. 

M-am trezit brusc și am vrut imediat să sar din pat ; dar m-am oprit foarte îngrozit. La
lumina lămpii care ardea în cameră, am văzut pe pieptul meu un șarpe mare, care-și îndrepta
capul spre mine cu doi ochi strălucitori ca de foc și-și mișca limba despicată, sâsâind. 

Imediat am făcut legătura : animalul a intrat prin gaura din zid în baie și de aici, prin
ușa pe care eu n-o închisesem, a intrat în cameră, unde a fost atras de patul meu prin nevoia de
căldură. Mișcarea mea bruscă l-a trezit și l-a iritat. 

I-am  recunoscut  mânia  după  focul  ochilor  și  după  zvâcnirea  violentă  a  limbii  și
deoarece pe capul lui s-a făcut vizibilă o umflătură în formă de cască, mi-a devenit limpede că
cel mai înfricoșător dintre șerpi, cobra veninoasă, s-a așezat pe mine. 

Brusca mea imobilitate l-a calmat. Limba i-a devenit mai liniștită, ochii erau mai puțin
arzători, sâsâitul a încetat și casca a dispărut. M-am simțit acoperit de o sudoare rece și n-am
îndrăznit să fac nici cea mai ușoară mișcare, nici să strig după ajutor. 

La cea mai neînsemnată mișcare cobra m-ar fi mușcat, iar împotriva veninului ei nu
există leac. Deci trebuia să aștept liniștit până când el se va ridica odată cu razele luminii din
noua dimineață, care vor pătrunde înăuntru, ca să caute un loc întunecos de adăpost pentru ziua
următoare. El a adormit din nou, iar eu am rămas în teama mea, fără să mișc nici măcar un
mădular. 

Povara care era culcată pe pieptul meu și mirosul dezgustător al șarpelui mă chinuiau
îngrozitor. Să fi trecut vreo oră, care pentru mine a fost o veșnicie ; atunci am auzit ușa. 

Un bărbat s-a târât înăuntru ca să ajungă la bagajul meu. Apoi s-a ridicat și s-a apropiat
de patul meu. Avea un pumnal pe care îl ținea între dinți ; dar trupul lui gol era uns din cap până
în picioare cu ulei.                                                                                       [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
PRIETENIE

• Prietenul e pentru zile grele. • Prietenul vechi
nu se face duşman.  •  Pe om, după prieten îl
cunoşti.  Proverbe • Pentru a câştiga prieteni, câte
jertfe  ale  sufletului  şi  minţii  trebuie  făcute  !
Mikael  Şamtancian  [Din  Proverbe şi  cugetări  latine,
Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
324. Supersti ia. Alt  pildţ ă ă

Lucullus,  un  general  roman,  îşi  conducea
oştirea  contra  lui  Tigranes.  În  ziua  hotărâtă
pentru  luptă,  prietinii  săi  îl  sfătuiră  să  amâne
lupta pentru a doua zi pentrucă ziua primă era
ziua  în  care  a  fost  zdrobită  oştirea  vestitului
Scipio.  Lucullus  neuitându-se  le  răspunse  :
aşadar  fraţilor  !  Chiar  astăzi  ne vom bate  cu
mai multă vitejie,  pentruca să schimbăm ziua
aceasta de doliu  a poporului  roman,  în zi  de
glorie.  [Bătălia  de  la  Tigranocerta  s-a  dat  la  6
octombrie  69  î.Hr.  între  forțele  romane  și  armata
Regatului  Armeniei  condus de regele  Tigranes cel
Mare.  Armata  romană  era  condusă  de  Lucius
Licinius  Lucullus,  iar  Tigranes  a  fost  învins.  Ca
rezultat,  capitala  Tigranocerta  a  fost  capturată  de
Roma. Sursa  : www.en.wikipedia.org].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 4
SAVONAROLA

Influenţa mare a lui Savonarola şi schimbarea
poporului  n-a  fost  privită  cu  ochi  buni  de
Lorenzo  de  Medici  care  stăpânea  asupra
Florenţei. El a devenit alarmat. 
La început a încercat prin mită şi făgăduieli,
apoi prin constrângeri şi ameninţări să-l facă
pe  Savonarola  să  nu  mai  denunţe  păcatele
poporului şi ale conducătorilor, în special ale
sale.  Dar  Savonarola,  neînfricat,  a  continuat
să predice cu mai multă tărie. Atunci Lorenzo
l-a plătit  pe călugărul Mariano, care altădată
avea mulţimile Florenţei la predicile sale, să-l
atace  pe  Savonarola.  Într-o  predică
[Savonarola] a prezis că atât Lorenzo, cât şi
Papa şi regele oraşului  Neapole vor muri  în
decurs  de  un  an.  Lucru  ce  s-a  şi  petrecut
întocmai,  în  timp  ce  Lorenzo  era  pe  patul
morţii  nu  a  trimis  după  favoritul  său  Fra
Mariano, ci a trimis un sol la Savonarola să-l
cheme să vină la el. Savonarola, care până aici
i  s-a  opus,  nu  a  fost  gata  să  asculte  de
invitaţie. El a zis solului : 
„Nu sunt eu omul pe care îl doreşte. Eu nu voi
consimţi cu el. Nu e bine să mă duc să-l văd”.
Lorenzo a trimis din nou după el şi a promis
că e gata să-l asculte orice i-ar cere. 
Atunci Savonarola a  plecat  la frumoasa vilă
Carregi  aşezată  într-o  grădină  cu  măslini,
unde Lorenzo trăgea să moară. 
Când  l-a  văzut,  acesta  i-a  zis  :  „Sunt  trei
lucruri care mă aruncă în disperare şi nu ştiu
dacă Dumnezeu mă poate ierta : jefuirea

Volterei, despoierea de bunuri a lui Monte della
Fanciulle şi masacrul lui Pazzi”.
Savonarola i-a răspuns : „Lorenzo, nu trebuie
să disperi. Dumnezeu e milos şi va avea milă de
tine dacă eşti gata să faci trei lucruri pe care ţi
le cer”. „Care sunt cele trei lucruri ?” a întrebat
Lorenzo. 
„Întâi  trebuie  să ai  o  credinţă mare  şi  vie  că
Dumnezeu  poate  şi  vrea  să  te  ierte,”  a  zis
Savonarola.  „Acesta  e  un  mare  lucru  şi  cred
aceasta”, a zis Lorenzo. 
„Al doilea, e necesar ca tot ce ţi-ai însuşit prin
acaparare, prin luare cu forţa de la alţii, să fie
restituit de tine, iar copiilor tăi să le laşi doar ce
a  fost  al  tău  să  se  menţină  ca  cetăţeni
particulari”. 
Această  cerinţă  a  fost  grea,  dar  după  câteva
momente de tăcere, a zis : 
„Da, voi face şi aceasta”. „Şi ultima, e necesar
să  restaurezi  Florenţei  libertatea  şi  forma  de
guvernământ  popular  după  obiceiul  ei
republican”. 
La auzirea acestei cerinţe, Lorenzo s-a întors cu
faţa  la  perete  şi  nu  i-a  dat  nici  un  răspuns.
Savonarola,  văzând  aceasta,  s-a  sculat  şi  a
plecat. 
La un an şi jumătate după moartea lui Lorenzo,
Carol  al  VIII-lea,  regele  Franţei,  a  invadat
Italia, a jefuit oraşul Neapole şi s-a înaintat spre
Florenţa. 
Cu mult timp înainte, Savonarola le-a proorocit
că va veni „un nou Cirus de peste Alpi care va
pedepsi poporul pentru păcatele sale”. 
Acum lumea îngrozită  a  dat  buzna în  Domul
Florenţei să audă ce le spune Savonarola ... 
                                                             [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Mathusalem – Întâmplarea Biblică (Geneza,
cap. V, verset 27) aminteşte de un strămoş al
lui Noe, care a trăit 969 de ani, (din anul 4277
până în anul 3308 î.Hr.) 
Şi  adaugă  că  nimeni,  de  când  e  lumea,  n-a
atins o vârstă mai înaintată ! Pe acest patriarh
îl chema Mathusalem. Numele lui, sinonim azi
cu recordul longevităţii, a ajuns proverbial şi e
pomenit ori de câte ori vorbim despre o vârstă
care depăşeşte mult limita obişnuită.
În Geneza 5 : 25 – 27 scrie că : „La vârsta de
o  sută  optzeci  şi  şapte  de  ani,  Metusala  a
născut pe Lameh. După naşterea lui  Lameh,
Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi
de ani ; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui
Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă
de ani ; apoi a murit”. În Psalmul 90 : 10 scrie
că : „Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci
de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de
ani ; şi lucrul cu care se mândreşte omul în
timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci
trece iute, şi noi zburăm” ...

CAPITOLUL 13 „Iubire sau moarte”
Această linie este în concordanţă cu învăţătura
biblică.  Iubirea  a  fost  piatra  unghiulară  a
Vechiului Testament. 
Isus  nu  a  lepădat  acea  piatră  ci  a  pus-o  la
temelia Noului Testament când spune : 
„Să  iubeşti  pe  Domnul  Dumnezeul  tău  din
toată inima ta,  din tot  sufletul  tău şi  din tot
cugetul  tău.  Aceasta  este  cea  mai  mare  şi
prima poruncă. Şi a doua asemenea ei este să
iubeşti pc aproapele tău ca pe tine însuţi.  În
aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi
Proorocii”. (Matei 22 : 37 – 40)
Atunci  când  am  citat  Biblia  şi  pe  Dr.  Adler
pacienţilor care sufereau fizic şi moral în urma
lipsei de dragoste, unii dintre ei au răspuns că
este foarte greu să schimbi unele sentimente -
să schimbi ura în dragoste. 
Aceasta  este  adevărat.  Psihologii  admit  acest
punct  de vedere pretinzând că  voinţa nu are
controlul complet asupra emoţiilor. 
Dar aceiaşi psihologi afirmă că  voinţa are un
bun control asupra acţiunilor noastre. 
Prin urmare voinţa noastră are în mare măsură
puterea să decidă ceea ce trebuie să facem sau
să nu facem. 
Acest  lucru  este  important  deoarece  având
putere  asupra  acţiunilor  noastre,  vom  putea
schimba şi simţămintele noastre.             [Va continua]

             Era un hoț indian, care a ales această noapte pentru furt și de aceea își lepădase hainele
și își unsese trupul, ca să poată să alunece cât mai ușor din mâinile care ar fi încercat cumva
să-l rețină. Strălucirea păturii care era întinsă peste patul meu i-a stârnit hoțului lăcomia. 
             A vrut s-o ia și ca să se facă mai repede stăpân pe ea, a apucat-o de ambele capete. La
mișcarea aceasta a atins cu mâna șarpele veninos, care s-a ridicat momentan și l-a mușcat de
obraz. Cu o lovitură a armei i-a retezat capul, apoi l-a examinat și după ce s-a convins că este
un șarpe cobra care i-a inoculat otrava lui, s-a culcat pe pământ cu resemnare mută, conștient
că nu mai are de trăit decât câteva clipe. 
             La strigătul meu au venit înăuntru oamenii din han și s-au aruncat asupra hoțului, dar
acesta n-a încercat să se apere; el simțea deja efectul otrăvii mortale și a și murit după câteva
minute alături de animalul înfricoșător, de care Dumnezeu m-a eliberat și m-a salvat așa de
minunat prin el.”         [Cont. în nr. viitor. Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910]
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