să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi
fost pus faţă cu pârâşii lui şi să fi avut putinţa
să se apere de lucrurile de care este pârât.
17 Ei au venit deci aici ; şi, fără întârziere, am
Pavel stă de vorbă cu Felix
9 Festus, care voia să capete bunăvoinţa şezut a doua zi pe scaunul meu de judecător şi
iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel : „Vrei am poruncit să aducă pe omul acesta.
să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru 18 Pârâşii, când s-au înfăţişat, nu l-au învinuit
de niciunul din lucrurile rele pe care mi le
aceste lucruri înaintea mea ?”
10 Pavel a zis : „Eu stau înaintea scaunului de închipuiam eu.
judecată al cezarului ; acolo trebuie să fiu 19 Aveau împotriva lui numai nişte neînţelegeri
judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, cu privire la religia lor şi la un oarecare Isus
care a murit şi despre care Pavel spunea că
după cum ştii şi tu foarte bine.
11 Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo este viu.
nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în 20 Fiindcă nu ştiam ce hotărâre să iau în
lături de la moarte ; dar, dacă nu este nimic neînţelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea
adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo
nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. pentru aceste lucruri.
21 Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ţinută
Cer să fiu judecat de cezar.”
12 Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu ca să fie supusă hotărârii împăratului, şi am
sfetnicii lui, a răspuns : „De cezar ai cerut să poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la
cezar.”
fii judecat, înaintea cezarului te vei duce.”
22 Agripa a zis lui Festus : „Aş vrea să aud şi
Împăratul Agripa la Cezareea
13 După câteva zile, împăratul Agripa şi eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus,
Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de „îl vei auzi.”
23 A doua zi deci, Agripa şi Berenice au venit
bine lui Festus.
14 Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus cu multă fală şi au intrat în locul de ascultare
a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel împreună cu căpitanii şi cu oamenii cei mai de
; şi a zis : „Felix a lăsat în temniţă pe un om, frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a
15 împotriva căruia, când eram eu în fost adus acolo.
Ierusalim, mi s-au plâns preoţii cei mai de 24 Atunci Festus a zis : „Împărate Agripa şi
seamă şi bătrânii iudeilor şi i-au cerut voi toţi care sunteţi de faţă cu noi ; uitaţi-vă la
omul acesta, despre care toată mulţimea
osândirea.
16 Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul iudeilor m-a rugat în Ierusalim şi aici, strigând
că nu trebuie să mai trăiască.
[Va continua]
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. Regele căilor ferate
Acum câteva săptămâni [n.r. în anul 1910] a murit în New York domnul
Harriman ; era numit „regele căilor ferate”. Se pare că poseda 16 000 de mile englezești de
linii de cale ferată în republicile nord-americane.
Averea lui însuma mai multe mii de milioane de dolari. O mie de milioane de
dolari sunt 4.250 milioane de mărci. Deci acesta este un miliard american, care la o plată
moderată a dobânzilor aduce un venit anual de aproximativ 140 de milioane de mărci.
Domnul Harriman poseda mai multe astfel de miliarde. Și nici n-a devenit mai
sărac până la sfârșitul lui, ci mereu mai bogat. Majoritatea oamenilor nu-și pot reprima
gândul când citesc aceasta, că posesorul unor asemenea comori este de invidiat și gândesc
în tăcere : De-aș avea numai unul din aceste milioane ! Ei își imaginează fără să vrea că
acest bărbat ar fi trăit pe culmile fericirii. Dar aceasta n-a fost așa.
Acest bărbat nemăsurat de bogat nu mai putea mânca de mult timp și nici un
medic nu era în stare să-l ajute în chinurile lui – a trebuit să moară de foame în dureri mari.
Deci nu stârni în inima ta dorința să poți schimba soarta ta cu acest om bogat sau
cu altul – te-ai putea înșela enorm. Printre multele minciuni cu care satan, dumnezeul
veacului acestuia îi înșeală pe oameni, una dintre cele mai puternice este aceea că bogăția
te face fericit. Cu această minciună satan însoțește neamul omenesc prin milenii.
O generație după alta vede că oamenii a căror bogăție a fost vestită, sfârșesc în
adâncă nefericire. Dar fiecare nouă generație se lasă înșelată din nou cu această cea mai
mare dintre minciuni. Lasă-te avertizat de lucrul acesta ; este important pentru toată
fericirea vieții tale. Căci această minciună îi închide omului drumul spre adevărata fericire,
spre pacea inimii. „Cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în cursă și
în multe pofte nebune și periculoase, care îi cufundă pe oameni în ruină și în distrugere.
Căci iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele și unii care au umblat după
ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri”. (I Timotei 6 : 9 - 10)
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

Dar, mai mult decât a avea bani, contează mult mai mult să am mântuirea
sufletului, care este posbilă numai prin Jertfa Domnului Isus !

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici]

CAPITOLUL 6
JAN HUS
Isus Cristos Însuşi a suferit pentru aleşii
Săi iubiţi. Să ne mirăm oare că ajungem şi
noi să suferim cu îndelungă răbdare orice
pentru mântuirea noastră ?
El e Dumnezeu, iar noi făpturile Sale ; El e
Domnul nostru, iar noi suntem servii Săi ;
El e stăpânul lumii, iar noi nişte bieţi
muritori vrednici de ocară. Cu toate
acestea, El a suferit. De ce să nu suferim şi
noi ? De aceea, iubiţii mei, dacă moartea
mea trebuie să contribuie la gloria Sa,
rugaţi-vă ca ea să vină repede, şi El să-mi
ajute să pot suporta cu credincioşie orice
rău, oricare ar fi el.
Dar dacă ar fi mai bine să revin între voi,
să ne rugăm lui Dumnezeu să mă înapoiez
fără pată de la acest Sinod, adică fără să fi
suprimat o iotă din adevărul Evangheliei,
cu scopul de a lăsa fraţilor mei o strălucită
pildă de urmat.
Se poate, deci, să nu mai vedeţi niciodată
faţa mea în Praga, iar dacă este voia
Dumnezeului Atotputernic de a mă reda
vouă, atunci să înaintăm cu o inimă
hotărâtă în cunoaşterea şi iubirea legii
Sale”.
În primele zile la Constanţa, Hus se bucură
de libertate deplină. Chiar şi papa îi dădu
asigurări că nu i se va întâmpla nimic rău.
Dar nu mult după aceasta, în ciuda tuturor
declaraţiilor, el fu arestat din ordinul papei
şi aruncat în temniţă.
Mai târziu a fost transferat într-un castel
fortăreaţă, unde a fost ţinut ca prizonier.
N-a trebuit să treacă mult timp şi papa
însuşi a ajuns şi el în acel castel fortăreaţă,
fiind vinovat de păcate mult mai grele
decât acelea împotriva cărora vorbea Hus.
Ceilalţi doi papi care nu erau de faţă fură

destituiţi şi un altul ales în locul lor.
Arestarea lui Hus a produs nemulţumiri în
rândurile nobililor din Boemia şi a
Universităţii din Praga, care protestă cu
energie împotriva acestei măsuri.
Dar totul a fost zadarnic. Împăratul a fost
convins că nu trebuie să-şi ţină cuvântul
dat faţă de un eretic.
Tot timpul Hus zăcea în închisoare. Aerul
umed şi mucegăit al celulei îl slăbise şi îi
provocase friguri.
Abia după 7 luni, în iunie 1415, fu adus
încărcat cu lanţuri în faţa împăratului şi a
cardinalilor spre a fi ascultat.
Aici el protestă cu multă îndrăzneală
împotriva corupţiei clericilor şi răspunse la
învinuirile aduse.
Când i s-a cerut, să-şi retracteze
învăţăturile sale, el a răspuns că e gata să o
facă, dacă i se va dovedi cu Biblia că sunt
greşite, altfel şi le menţine.
De la Sinod a fost dus din nou la
închisoare. Aici au încercat în tot felul să-l
convingă a-şi retrage învăţăturile, dar el a
rămas tare.
În toate suferinţele, el a simţit puterea lui
Dumnezeu care-l susţinea şi-i dădea pace
deplină sufletului său.
Într-o scrisoare adresată unui prieten, el a
spus : „Am scris această scrisoare în
închisoare cu mâna în lanţuri, aşteptând
mâine sentinţa mea de moarte ... Atunci
când, cu ajutorul lui Isus Cristos, ne vom
întâlni în minunata pace a vieţii viitoare,
veţi afla cât de îndurător a privit Domnul
spre mine şi cât de mult m-a sprijinit în
mijlocul crudelor mele ispite şi încercări”.
Când l-au adus pentru ultima oară înaintea
Sinodului, erau de faţă acolo împăratul
Sigismund, prinţii imperiului, delegaţii
regali, cardinalii, episcopii şi preoţii, toţi
îmbrăcaţi în haine strălucitoare şi pe lângă
ei mulţimea de vizitatori veniţi din toate
părţile ...
[Va continua]
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BOLI EVITABILE

„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”.

CAPITOLUL 15 Sunteţi tot atât de bătrân ca

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

CARTEA VECHE

334. Tinereţa
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor
bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi
împodobiţi cu smerenie.
Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri,
dar celor smeriţi le dă har”. I PETRU 5 : 5
Sfântul Ciprian zice : „Precum în pomul,
care n-a înflorit, nu se găsesc fructe,
totastfel la bătrâneţe nu se poate bucura
de cinste cel care n-a exercitat virtutea din
tinereţe”.
Tânărul trebuie să aducă Lui Dumnezeu
jertfa unei vieţi de muncă curată, altcum la
bătrâneţe va avea urechi înfundate, ochi
turburi şi picioare împleticite.
Garfield, prezidentul Statelor Unite, era
atât de sărac în tinereţe că s-a dus să
secere pentru bani spre a putea face şi el
o călătorie pe mare.
A intrat în serviciul unui agricultor bogat,
unde a secerat cu hărnicie întrecând pe
ceilalţi lucrători. Seara, când ceilalţi
lucrători se odihneau, el citea la lumina
unei lămpi, îmbogăţindu-şi cunoştinţele. A
ajuns prezident al Statelor Unite.

şi arterele dvs. Într-adevăr, statistici recente arată că
această rebelă [n.r. arterioscleroza] răpune singură
54% din toţi alergătorii pe sub furcile caudine ...
Oricine poate să înţeleagă câte artere bolnave sunt
cauza unor aşa de multe decese, atunci când
cunoaşte că arterele bolnave stau la baza şocurilor de
apoplexie, ale atacurilor coronariene, ale anghinelor
pectorale, ale gangrenelor şi ulcerelor, ale unor boli
de rinichi, precum şi ale altor stări fatale.
Arterele produc tulburări pe o scară foarte întinsă
din cauză că ele devin mai înguste, sclerozate şi deci
sângele circulă mai greu prin ele.
Ţesuturile vii necesită în permanentă alimentare cu
sânge proaspăt.
Dacă această alimentare este întreruptă sau
împiedicată, se ajunge curând la consecinţe
groaznice şi chiar la moarte.
Dacă arterele organelor vitale ale corpului ar putea fi
păstrate nesclerozate, jumătate din oamenii care mor
ar mai fi putut trăi încă.
[Va continua]

PROVERBE LATINE

SĂRĂCIE
• Sărăcia e cămaşă de foc. • A venit hoţul, a
plecat cu buzele umflate. • Tragi un fir, curg o
mie de petice. • Cine mănâncă pâinea săracului
nu se satură. • Când săracul mănâncă o găină,
ori găina e bolnavă, ori săracul. • Să fi avut
săracul vacă, ar fi fost stearpă. • Omului sărac,
n-are cine-i da pâine, dar sfaturi se găsesc
mulţi să-i dea. • Săracul, când are pâine şi
brânză, n-are somn noaptea. • Săracului, nici
fântâna nu-i dă apă. • Dumnezeu, când vrea săl facă pe sărac să râdă, îl face să-şi piardă
măgarul şi pe urmă să-l găsească. • Soarele e
DICŢIONAR DE CUVINTE
covorul săracului. • Capra e vaca săracului. •
expresii, citate celebre
Vorba bogatului e clopot, vorba săracului e
• Men should be, what they seem ; or
vată. [Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros,

those that be not, would they might
seem none (eng. „Oamenii ar trebui să fie
ceea ce par ; iar cei care nu sunt, n-ar
trebui nici să pară”) - celebre cuvinte ale lui
Shakespeare, din Othello (act. III, sc. 3).
Le spune faimosul intrigant Iago lui Othello,
când îi strecoară în suflet veninul geloziei.
Ele se referă la locotenetul Cassio, asupra
căruia aruncă bănuiala că e iubitul
Desdemonei.

Bucureşti, 1976].

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 !”

