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CAPITOLUL 23
Pavel înaintea Sinedriului
4 Cei ce stăteau lângă el, i-au zis : „Îţi
baţi joc de marele preot al lui
Dumnezeu ?” 5 Şi Pavel a zis : „N-am
ştiut, fraţilor, că este marele preot; căci
este scris : „Pe mai marele norodului tău
să nu-l grăieşti de rău.”
6 Pavel, ca unul care ştia că o parte din
adunare erau saduchei, iar alta farisei, a
strigat în plin sobor : „Fraţilor, eu sunt
fariseu, fiu de fariseu ; din pricina
nădejdii în învierea morţilor sunt dat în
judecată.” 7 Când a zis vorbele acestea,
s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi
saduchei, şi adunarea s-a dezbinat.
8 Căci saducheii zic că nu este înviere,
nici înger, nici duh, pe când fariseii le
mărturisesc pe amândouă.
9 S-a făcut o mare zarvă ; şi câţiva
cărturari din partida fariseilor, s-au sculat
în picioare, au început o ceartă aprinsă şi
au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul
acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un
înger …?” 10 Fiindcă gâlceava creştea,
căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt
în bucăţi de ei. De aceea a poruncit
ostaşilor să se coboare să-l smulgă din
mijlocul lor şi să-l ducă în cetăţuie.

11 În noaptea următoare, Domnul S-a
arătat lui Pavel şi i-a zis : „Îndrăzneşte,
Pavele ; căci, după cum ai mărturisit
despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie
să mărturiseşti şi în Roma.”
Pavel este dus la Cezareea
12 La ziuă, iudeii au uneltit şi s-au legat
cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor
bea, până nu vor omorî pe Pavel.
13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau
mai mulţi de patruzeci.
14 Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă
şi la bătrâni şi le-au zis : „Noi ne-am legat
cu mare blestem să nu gustăm nimic până
nu vom omorî pe Pavel.
15 Acum, dar, voi, împreună cu soborul,
daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l
aducă mâine jos, înaintea voastră, ca şi
cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu
de-amănuntul ; şi, până să ajungă el, noi
suntem gata să-l omorâm.”
16 Fiul surorii lui Pavel a auzit de această
cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui
Pavel. 17 Pavel a chemat pe unul din
sutaşi şi a zis : „Du pe tinerelul acesta la
căpitan, căci are să-i spună ceva.”
18 Sutaşul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la
căpitan şi a zis :
„Pavel cel întemniţat m-a chemat şi m-a
rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care
are să-ţi spună ceva.”
[Va continua]
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„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
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Editorial. Dumnezeau stabileşte drumul fulgerului (furtunii)
Deoarece şi în România ne confruntăm cu fenomene meteorologice deosebite
să ne întoarcem în timp, pentru a vedea cum era acum aproximativ o sută de ani în
urmă şi ce spune Biblia despre aceste lucruri.
Despre Dumnezeu scrie : „Căci EL vede până la marginile pământului,
zăreşte totul sub ceruri.
Când a rânduit greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor, când a dat
legi ploii şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului ...”. (Iov 28 : 24 - 26)
„Într-adevăr, încă n-a existat nici un an în care în Germania să fi fost loviți așa
de mulți oameni de trăsnet ca în anul 1910.
Într-o fabrică de carbon, în apropiere de Köln, a lovit trăsnetul și a produs mari
devastări, nu mai puțin de 20 de persoane au suferit răni.
În aceeași zi lumina unui trăsnet a lovit la Königsbrück, într-un detașament de
infanterie saxonă și a doborât 18 oameni, dintre care trei au murit.
În decursul a câtorva zile au fost omorâți de trăsnet 20 de oameni din
Renania ; în Kurhessen și în Turingia, peste o duzină.
Pe locul de tragere al artileriei din Wahner Heide, lângă Köln, trăsnetul a intrat
într-un detașament care exersa și a omorât doi tunari.
În apropiere de Luxemburg, la o plimbare cu școala au fost omorâți trei copii
și 19 au fost răniți ușor. În apropiere de Celle trăsnetul a lovit într-o grupă de
muncitori; trei au fost omorâți, trei au fost grav răniți.
În aceeași săptămână au fost omorâți de trăsnet 18 persoane în provincia
Silezia. Cea mai zguduitoare nenorocire s-a întâmplat în 12 iunie, în stația
Jungfernheide din Berlin, unde printr-un trăsnet au fost omorâte șase persoane, 17 au
fost rănite grav și 70 - 80 au fost rănite ușor.
Oare avem aici de-a face numai cu fenomene naturale sau Dumnezeu le
vorbește oamenilor prin aceste vești zguduitoare ? [Sursa foto : www.wallpaperswide.com / Continuarea în pag. 2]

Ca fenomen natural, fulgerul este de mult cercetat. El ia naștere ca orice scânteie
electrică, prin împreunarea electricității opuse (electricitate pozitivă și negativă).
Fulgerele trec în parte de la un nor la altul, în parte de la norul de furtună la
pământ. Ținta propriu-zisă a fulgerului este apa freatică ; în timp ce fulgerul își caută
drumul într-acolo, este atras de copaci, turnuri, înainte de toate într-acolo unde obiecte de
metal îi oferă o bună direcție.
De aceea este primejdios de a căuta protecție pe timp de furtună sub copaci înalți
sau lângă gratii de fier și garduri de sârmă. Deci se cunoaște exact natura fulgerului, ca și
efectele lui devastatoare, inflamabile și mortale.
Dar despre Dumnezeu este scris : „A însemnat drumul fulgerului și al tunetului”.
(Iov 28 : 26). Deci fulgerul este tot așa sub puterea diriguitoare a lui Dumnezeu, ca orice
glonț în luptă.
Și despre acesta se cunoaște exact traiectoria, bătaia armei, forța de propulsie ; dar
pe cine nimerește și cine trebuie să rămână păzit, aceasta stă în mâna lui Dumnezeu.
Într-o furtună puternică (7 iunie 1910) trăsnetul a lovit într-un copac din D. Când
au vrut să protejeze prin gudronare scoarța copacului deteriorată de trăsnet, au găsit că
traiectoria fulgerului a fost de la o creangă până la un cuib de păsări, în care se aflau puii
mici.
Dar în loc să atingă cuibul de păsări, a sărit pe deasupra, la altă creangă ;
păsărelele au rămas nevătămate.
„Nu se vând oare două vrăbii cu un ban ? Totuși nici una nu cade la pământ fără
voia Tatălui vostru”. (Matei 10 : 29)
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici]

CAPITOLUL 6
JAN HUS
O altă revoltă serioasă împotriva
supremaţiei papale a urmat în Boemia.
Aici încă de prin veacul al IX-lea
Biblia a fost tradusă şi serviciile
religioase se făceau în limba poporului.
Lucrul acesta nu a plăcut papei, de
aceea când puterea scaunului papei s-a
întărit, Papa Grigore al VII-lea dădu un
edict prin care interzicea oficierea
serviciilor divine în limba cehă. El spunea
că e „bineplăcut lui Dumnezeu cel
Atotputernic, ca adorarea să se facă într-o
limbă necunoscută şi că nerespectarea
acestei reguli a pricinuit multe rele şi
erezii”. Prin aceasta se căuta menţinerea
poporului în întuneric, iar preoţimea să
trăiască cum vrea şi să poate lua cât mai

bani cu ajutorul celor sfinte. Din cauza
persecuţiilor crunte dezlănţuite împotriva
valdenzilor şi albigenzilor din Franţa şi
Italia, o mare parte din aceşti credincioşi
sinceri au apucat drumul pribegiei şi au
ajuns până în Boemia. Aici, cu toate că nau avut curajul să predice pe faţă
învăţăturile lor evanghelice, totuşi au lucrat
în taină şi au păstrat peste veacuri flacăra
credinţei adevărate. Aveau înlesnirea că
Evanghelia era tradusă în limba poporului.
De aceea, nu o dată oameni luminaţi de
adevărul sfânt, s-au ridicat, chiar înainte de
Hus, şi acuzau cu toată vehemenţa păcatele
clerului, decăderea bisericii şi stricăciunea
poporului, chemând oamenii sa se întoarcă
cu adevărat la Dumnezeu. Mulţi dintre
aceştia au avut să plătească credinţa lor cu
moartea de martir. Într-o aşa stare, în anul
1367, într-o familie simplă s-a născut Jan
Hus. Încă din fragedă copilărie a rămas
orfan, căci i-a murit tatăl ...
[Va continua]
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„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
CAPITOLUL 14 Pisici şi crocodili
[Crocodilului] ... adrenalina nu i-a ridicat
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, tensiunea ca să-i îngroaşe arterele în mod
prematur. La o fiinţă omenească, mărimea
ci să aibă viaţa veşnică”.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

CARTEA VECHE
330. Tatăl Nostru

Sf. Ioan Gură de Aur zice : „Mulţi sunt atât
de nedesăvârşiţi, atât de pământeşti încât
numai
spre
cele
pământeşti
îşi
îndreptează gândurile şi astfel neştiind
cum să se roage, Domnul a prevăzut felul
cum să ne rugăm în rugăciunea
Domnească ... Care rugăciune poate fi
atât de plăcută Tatălui, ca şi aceea care a
isvorât din gura Fiului Său ?”
Un european călătorea odată în Maroc cu
alţi tovarăşi. Ajungând la un sat se
pomeneşte cu mulţi arabi, cari făceau gură
mare,
batjocorindu-l.
Atunci
zise
europeanul către arabi să nu facă zgomot,
căci doar europenii nu sunt oameni răi. Şi
zise apoi „Tatăl nostru” în limba arabă.
Un preot arab se apropie atunci de
europeni şi zise : „Voi sunteţi oameni buni,
având rugăciune atât de frumoasă. De
acum înainte aceasta va fi şi rugăciunea
mea”. Şi se făcu creştin împreună cu alţii.

DICŢIONAR DE CUVINTE
expresii, citate celebre
• Memento, homo, quia pulvis es et
pulverem reverteris (lat. „Aminteşte-ţi,
omule, că pulbere eşti şi că în pulbere te
vei întoarce”) „Cartea Genezei” (cap. III,
versetul 19) - Potrivit scrierii Biblice,
vorbele de mai sus au fost adresate de
Dumnezeu lui Adam, după ce acesta a
săvârşit păcatul originar, mâncând fructul
oprit din pomul cunoaşterii.
Preluată de literatură, expresia e folosită
spre a sublinia fragilitatea şi vremelnicia
fiinţei omeneşti. Horaţiu, în Ode (IV, 7,
16), a creat o expresie asemănătoare în
patru cuvinte : Pulvis et umbra sumus
(Pulbere şi umbră suntem).

glandelor suprarenale şi tiroide este
determinată de numărul reacţiilor de alarmă
emise de centrul emotiv.
Departamentul Sănătăţii Statului New-York a
publicat fotografiile a două glande suprarenale
ale omului.
O glandă era de mărime normală, cealaltă
foarte mărită ca rezultat al încordării (Health News,
Februarie 1955, p. 9).

Individul de la care a fost recoltată glanda
mărită a murit, probabil, cu mulţi ani înainte,
din cauză că secreţia mărită de adrenalină a
făcut ravagii în una sau mai multe din funcţiile
corpului său. El nu numai că şi-a scurtat zilele,
dar zilele lui au fost probabil pline de hărţuieli
emotive. Trebuie să reamintim însă, că în mod
normal, glandele suprarenale şi tiroide sunt
necesare şi folositoare.
Dacă cineva se trezeşte noaptea şi constată că
un hoţ a pătruns în locuinţă, frica acţionează
centrul emotiv care trimite mesaje acestor
glande pentru producerea mărită a hormonilor,
dând posibilitatea inimii individului să bată mai
puternic şi să acumuleze mai multă energie fie
pentru o luptă, fie pentru o fugă ... [Va continua]

PROVERBE LATINE

RISC
• Dacă apleci claia, cade peste tine. • Mâna

care culege trandafiri se umple de spini. •
Cine se teme de urs nu se duce în pădure
după lemne. • Cine fuge în frunte e prins.
[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 !”

