24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în
cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul,
ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva
lui. 25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis
sutaşului care era de faţă : „Vă este îngăduit
să bateţi pe un roman care nu este osândit ?”
26 La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să
dea de ştire căpitanului şi a zis : „Ce ai de
gând să faci ? Omul acesta este cetăţean
roman.” 27 Şi, când a venit căpitanul, a zis lui
Pavel : „Spune-mi, eşti roman ?” „Da”, i-a
răspuns el. 28 Căpitanul a zis : „Eu cu o mare
sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.”
„Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut
roman.” 29 Numaidecât, cei ce aveau să-l
cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai
necăjească ; ba căpitanul, când a aflat că
Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l
legase. Pavel înaintea Sinedriului
30 A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce
este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să
se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi
tot soborul ; apoi, a adus pe Pavel jos şi l-a
pus înaintea lor.
CAPITOLUL 23
1 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis :
„Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia
cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în
Pavel: cetăţean roman
22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. ziua aceasta …”. 2 Marele preot Anania a
Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis : „Ia poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească
de pe pământ pe un astfel de om ! Nu este peste gură. 3 Atunci Pavel i-a zis : „Te va bate
Dumnezeu, perete văruit ! Tu şezi să mă judeci
vrednic să trăiască !”
23 Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi după Lege, şi porunceşti să mă lovească,
împotriva Legii !”
[Va continua]
azvârleau cu ţărână în văzduh.
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.
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FAPTELE APOSTOLILOR
CAPITOLUL 22
Cuvântarea lui Pavel
14 El mi-a zis : „Dumnezeul părinţilor noştri
te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel
Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui ;
15 căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii,
pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.
16 Şi acum, ce zăboveşti ? Scoală-te, primeşte
botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând
Numele Domnului.”
17 Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors
la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am
căzut într-o răpire sufletească ;
18 şi am văzut pe Domnul care-mi zicea :
„Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu
vor primi mărturisirea ta despre Mine.”
19 Şi am zis : „Doamne, ei ştiu că eu băgam în
temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred
în Tine 20 şi că, atunci când se vărsa sângele
lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă,
îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi
păzeam hainele celor ce-l omorau.”
21 Atunci El mi-a zis : „Du-te, căci te voi
trimite departe la Neamuri …”

„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. Duminica Tomii sau Domnul Isus îţi cunoaşte nevoia !
„Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi
ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !” Dar el le-a răspuns :
• „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi
• dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi
• dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe
când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace vouă !” Apoi a zis lui
Toma : „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta
Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
Drept răspuns, Toma I-a zis : „Domnul meu şi Dumnezeul meu !” „Tomo”, i-a zis
Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut”. (Evanghelia
după Ioan 21 : 24 - 29)
Domnul Isus a ştiut care este problema lui Toma şi a venit pentru a-l readuce la
credinţă. Să observăm şi alte exemple de oameni care au avut o anumită nevoie, iar Domnul
Isus a intervenit într-un mod deosebit pentru a le rezolva problema.
Cuvântul lui Dumnezeu spune : „Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți
cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri”. (Filipeni 4 :
6). Dumnezeu a împlinit această promisiune. Este suficientă dragostea și puterea Tatălui pentru
a-i purta pe toți ai Săi cu o purtare de grijă zilnic nouă prin toată viața pământească ?
Pentru a răspunde la această întrebare, împărtășim următoarele din scrisoarea unui
misionar din Africa Centrală.
Acest misionar vestea Evanghelia în ţinutul Bihe. (Acest ţinut este situat în sud-vestul
Africii Centrale, pe cursul superior al râului Cuanza.) Scrisoarea poartă data din mai 1887.
„Când eram în Bihe [în Angola de azi] aveam un bou de călărie bun, dar nu aveam șa.
Chiar părea imposibil de făcut rost de o șa, deoarece până pe coasta îndepărtată nu exista nici
un cal, iar arta călăriei în această țară era încă necunoscută.
Se apropia ziua plecării mele și am încercat să-mi confecționez o șa; voiam să fac
dintr-un sac vechi două pernițe de șa pentru spinarea boului meu.
[Continuarea în pag. 2]

Dar de unde să fac rost de restul materialului ? Am adus această problemă înaintea
lui Dumnezeu și L-am rugat să-mi dea totuși o șa, dacă s-ar putea procura vreuna din țară.
Puțin după aceea a venit în poarta grădinii casei mele un băiețel de vreo zece ani
cu o șa pe cap. Un mulatru tocmai se întorsese dintr-o expediție, care îl dusese cam 300 de
mile departe spre sud, la buri. Acolo a cumpărat de la un bur un cal și o șa.
Calul a murit pe drum ; șaua a adus-o acasă și mi-a trimis-o mie în dimineața
aceasta, pentru a face schimb cu ea pe o bucată de pânză calico. Sunt ferm convins că
aceasta era singura șa din împărăția Bihe.
Câtăva vreme după aceea eram într-o localitate, Garenganze [din actualul Congo].
Cizmele mele erau rupte și nu mai aveam altele. În drumețiile mele prin localități am fost
nevoit să-mi înfășor picioarele cu pernițe groase, pentru a le proteja de pământul fierbinte.
La început am avut în plan să mă interesez dacă undeva în țară ar fi de găsit o
pereche de cizme, oricât de improbabil părea. Dar I-am spus nevoia mea Domnului, nu
vreunui om. În dimineața următoare un bărbat tânăr trecea de-a lungul străzii cu o pereche
de cizme, pe care voia să le vândă. Acestea au fost primele cizme care mi-au ieșit în cale
în țara aceasta.
Erau încă noi de tot, din cea mai bună piele; când le-am încercat, au fost cele mai
potrivite cizme pe care le-am avut vreodată. Am întrebat de preț : răspunsul a fost: „Patru
coți de pânză.” Mai aveam la îndemână tocmai patru coți de pânză.
Cu cinci minute înainte de acest negoț n-aș fi crezut că se pot cumpăra asemenea
cizme în mijlocul Africii, mai cu seamă că n-am găsit unele potrivite în Benguela (un ținut
din regiunea de coastă, la vărsarea râului Cuanza, cam 370 de kilometri spre vest)...”
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici
CAPITOLUL 5
JEROME DE PRAGA
Adevărul nu i-a înduplecat, căci cruzimea şi
intoleranţa îi stăpânea pe toţi. Întrucât Jerome
nu a fost preot, nu a fost supus la ceremonia
degradării, doar că i-au pus pe cap o tichie
pictată cu draci roşii. După ce i-au pus-o pe
cap, el a zis : „Domnul nostru Isus Cristos
când a suferit moartea pentru mine, unul din
cei mai mari păcătoşi, a purtat o cunună de
spini pe capul Său ; pentru Numele Său şi eu
sunt gata să port această tichie”.
Execuţia a fost amânată cu două zile, căci
sperau că se va lepăda de credinţa sa.
Cardinalul de Florenţa a căutat să-l convingă
să renunţe la toate învăţăturile sale şi să se
reîntoarcă la maica biserică catolică. Dar toate
stăruinţele sale au fost zadarnice. Jerome a
rămas neînduplecat, gata să-şi pecetluiască
crezul cu sângele său. Atunci l-au dus la locul
de execuţie. Pe drum arăta vesel şi a cântat
mai multe cântări spre slava Domnului.

Când a ajuns la locul unde şi Hus a fost martirizat, el
a îngenunchiat şi s-a rugat cu mult foc. Apoi s-a
ridicat şi a îmbrăţişat stâlpul la care trebuia să fie
legat. Iar când executorul a mers să pună foc
lemnelor de la spatele lui, el i-a zis : „Vino şi pune
focul aici în faţa ochilor mei, căci dacă mi-ar fi fost
frică, nu aş fi venit aici, mai ales că am avut atâtea
ocazii să scap”. Când flăcările au început să-l
învăluie, el cânta o cântare, iar ultimele cuvinte
auzite au fost : „Acest suflet în flăcări, Ţi-l ofer,
Cristoase, Ţie !” Lumina Evangheliei adusă de el la
Praga însă nu a putut fi stinsă de hotărârile
cardinalilor sau a conciliului. Cei ce au urmat
învăţăturile Evangheliei vestite de Jerome şi Hus au
ajuns să se numere cu zecile de mii, cu sutele de mii.
S-au depus eforturi să fie stârpiţi, au fost trimişi
soldaţi, regimente întregi, dar husiţii s-au apărat cu
mult curaj. Atunci papa împreună cu împăratul
Sigismund al Germaniei au trimis în Boemia o
armată de 180.000 cruciaţi, dar n-au putut să-i
înfrângă pe husiţi. Se spune că luptătorii papei şi ai
împăratului numai la auzul cântărilor din armata
husită fugeau îngroziţi. Un chibrit mic poate aprinde
o mare pădure. Jerome a aprins Boemia pentru
Dumnezeu. Vântul nu a stins focul, ci doar l-a purtat
mai departe şi l-a făcut să ardă cu mai multă
intensitate. [Va continua]

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
329. Tatăl Nostru

Mângâie pe cel întristat
„Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a
isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis :
„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi
Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis : „Când vă rugaţi,
să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri !
Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta ; facăse voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi
; şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi
iertăm oricui ne este dator; şi nu ne duce în ispită,
ci izbăveşte-ne de cel rău”. Evanghelia după Luca 11 :
1–4

BOLI EVITABILE
CAPITOLUL 14 Pisici şi crocodili
Cât de mult trăiesc aceste animale [n.r. leul şi
crocodilul] ? Într-o grădină zoologică am văzut un
leu de 25 de ani.
Ochii îi erau obosiţi şi mersul nesigur. Era cu
adevărat ramolit şi în mare parte îi lipsea şi dantura.
La numai 25 de ani era gata pentru groapă.
Este crocodilul bătrân la 25 de ani ? Nicidecum ! El
mai trăieste mult timp după ce oasele leului s-au
uscat şi au albit zăcând în pustie.
De ce diferă aşa de mult în duratele lor de viaţa
aceste două animale ? Dr. George Crile a dat
răspunsul unui grup de medici în muzeul său clinic
din Cleveland.
El a crescut multe specii de animale din toată lumea
şi de la fiecare animal erau reproduse exact glandele
suprarenale şi tiroide.
Leul avea glandele suprarenale mari. El a trăit o
viaţă de mare încordare şi reacţiile de panică erau
manifestări curente.
Centrul emotiv al leului era întodeauna solicitat din
cauza abundenţei de adrenalină în alergările sale
obositoare după vreo antilopă iute sau în luptele
înverşunate cu alţi lei şi bivoli africani.
Leul avea şi glanda tiroidă mare, un indiciu că şi-a
petrecut zilele întro-o activatate încordată.
În contrast izbitor, aceleaşi glande la crocodil erau
foarte mici.
Sistemul lui nervos nu a supus la solicitări aceste
glande şi adrenalina nu a bombardat inima sa în mod
repetat pentru a produce viteze ameţitoare ... [Va

Un copil sărac plângea asupra mormântului
tatălui său. Mama lui murise mai înainte.
„Ah zise copilul, - acum nici tată nu am. A
dispărut mâna, care mă hrănea, nu voiu mai
vedea zâmbetul, care se arăta când făceam
bine şi au amuţit buzele, cari mă învăţau.
Ce nenorocit sunt bietul de mine”. Dar la
mormântul vecin era un înger sculptat, care
arăta cu o mână spre cer iar în cealaltă avea o
hârtie cu inscripţia : „Tatăl Nostru, carele eşti în continua]
ceruri”. - O Doamne, zise copilul, după ce a citit
PROVERBE LATINE
inscripţia, - de câte ori nu mi-a spus tatăl meu
REVENDICARE
că eşti bun şi eu era să uit de Tine.
De acum înainte nu voiu mai fi desnădăjduit, • Dacă nu baţi la uşă, nu ţi se deschide. • Gura
căci Tu eşti Părintele meu ceresc”.
deschisă nu rămâne flămândă. • Câtă vreme

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre

copilul nu plânge, mama nu-i dă sân. • Iedul
trăieşte behăind, mielul moare tăcând. • Găina
• Me, me, adsum qui feci ! (lat. „Eu, eu am care cotcodăceşte capătă boabe multe. [Din
făcut-o !”) – emistih al lui Vergiliu din Eneida Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].
(cartea IX, versul 427).
CUM POT FI MÂNTUIT ?
E strigătul pe care-l scoate tânărul troian 1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
Nisus, încercând astfel să îndepărteze păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
loviturile ce-l ameninţau pe prietenul său (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
Euryalis. Numele acestora au rămas sinonime omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
cu al prieteniei credincioase până la moarte.
păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
De aceea expresia „Me, me adsum qui feci !” posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
se citează ca o dovadă de suprem devotament plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
faţă de un tovarăş drag, a cărui vinovăţie o Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
preluăm sau pentru care ne primejduim viaţa. „Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

