18 După ce m-au supus la cercetare, ei aveau
de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în
mine nicio vină vrednică de moarte.
19 Dar iudeii s-au împotrivit, şi am fost silit să
Sosirea la Roma
11 După o şedere de trei luni, am pornit cu o cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel
corabie din Alexandria care iernase în ostrov niciun gând să pârăsc neamul meu.
20 De aceea, v-am chemat să vă văd şi să
şi care purta semnul Dioscurilor.
12 Am ajuns la Siracusa şi am rămas acolo vorbesc cu voi ; căci din pricina nădejdii lui
Israel port eu acest lanţ.”
trei zile.
13 De acolo, am mers înainte pe lângă coastă 21 Ei i-au răspuns : „Noi n-am primit din
şi am venit la Regio ; iar a doua zi, fiindcă Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine şi n-a
sufla vântul de miazăzi, după două zile am venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi
vorbit ceva rău despre tine.
venit la Puzole,
14 unde am dat peste nişte fraţi care ne-au 22 Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că
rugat să mai rămânem şapte zile cu ei. Şi aşa ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte
împotrivire.”
am ajuns la Roma.
15 Din Roma ne-au ieşit înainte, până în 23 I-au hotărât o zi şi au venit mai mulţi la
„Forul lui Apiu” şi până la „Cele trei locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui
cârciumi”, fraţii care auziseră despre noi. Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i
Când i-a văzut Pavel, a mulţumit lui încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin
Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus.
Dumnezeu şi s-a îmbărbătat.
16 Când am ajuns la Roma, sutaşul a dat pe Vorbirea ţinea de dimineaţa până seara.
cei
întemniţaţi
căpitanului
străjerilor 24 Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au
palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să crezut.
rămână într-un loc deosebit, cu un ostaş care-l 25 Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere
unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste
păzea.
vorbe : „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul
Pavel propovăduieşte la Roma
17 După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii Isaia către părinţii voştri,
iudeilor ; şi, când s-au adunat, le-a zis : 26 când a zis : „Du-te la poporul acesta şi zi„Fraţilor, fără să fi făcut ceva împotriva i : „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi
norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, înţelege ; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi
am fost băgat la închisoare în Ierusalim, şi de vedea.
27 Căci inima acestui norod s-a împietrit ; ei
acolo am fost dat în mâinile romanilor.
aud greu cu urechile ...
[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. Dumnezeu are o cale de ieşire chiar şi din cea mai mare nenorocire (III)
Acolo am găsit un Nou Testament : Am început să citesc, dar de îndată ce
găseam Numele Isus, îl aruncam. După ce am fost eliberat din închisoare, un tovarăș
de cerșit m-a trimis într-un magazin cu produse de carne din Turmstrasse : acolo se
primea în dar ceva ca lumea, chiar dacă patronul „flecărea multe”.
Am mers acolo și am încercat să-l păcălesc pe patronul magazinului cu ceva
despre o nenorocire care m-ar fi lovit. Dar acest patron de magazin mi-a spus în ce
consta nenorocirea mea : „Vă lipsește Isus și rugăciunea”.
Mi-a vorbit mult timp și a încheiat cu cuvintele : „Dacă îl veți primi pe Isus în
inima dumneavoastră, nu veți mai avea nevoie să cerșiți, ci ați avea suficient ca să dați
și altora”. Apoi mi-a dat un pachet mare cu pâine cu unt acoperită cu carne și brânză.
Ca urmare a acestei întâlniri am renunțat la cerșit și am găsit de lucru la țară
printr-un birou berlinez pentru șomeri. Am fost trimis la Mecklenburg.
Acolo am rămas aproape doi ani. Cu toate că și acolo m-am mai îmbătat de
vreo zece ori, am rămas totuși constant la muncă și am economisit peste 60 de mărci
din salariul meu sărăcăcios. În 1904 m-am întors la Berlin. După o scurtă perioadă de
cerșit am plecat, în urma unui anunț, la Mülheim (Ruhr), unde am găsit de lucru într-o
instalație de prăjit cafea.
Acolo erau doi muncitori credincioși, care îmi povesteau mereu de Domnul
Isus. Unul, un om deja bătrân, m-a dus prin rugămințile lui să ascult Cuvântul lui
Dumnezeu. Am auzit o predică despre cuvântul : „Înainte de a Mă chema, le voi
răspunde : în timp ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi asculta”. (Isaia 65 : 24).
Toate istorisirile și pildele din această predică se potriveau exact la viața mea.
Am venit acasă și m-am predat în cea mai mare taină Domnului. Într-o zi mi-a devenit
limpede că deja de peste trei luni n-am băut nici țuică, nici bere și Domnul mi-a arătat
că nu voi mai avea niciodată nevoie să beau. Dumnezeu m-a eliberat. –
De atunci au trecut cinci ani și jumătate. Domnul m-a salvat atunci complet,
m-a eliberat complet. [Va continua. Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]

BIOGRAFII
Lumini peste veacuri (I)
[Petru Popovici]

CAPITOLUL 7
THOMAS CRANMER
Între timp s-au făcut toate eforturile spre al determina să se lepede.
Ca măsură mai blândă l-au mutat din
închisoarea sa în locuinţa decanului
Bisericii lui Cristos unde au folosit toate
argumentele convingătoare să se lepede de
credinţa sa. Înfuriaţi de refuzul său, l-au
mutat în cea mai grozavă parte a închisorii
unde a fost mai înainte şi a fost tratat cu
cea mai mare asprime.
Trupul bătrânului nu a mai putut rezista
acestor torturi şi nu după mult timp, el
semnă
un formular
de
lepădare
din care redau o parte :
„Eu, Thomas Cranmer, fost episcop de
Canterbury, renunţ, urăsc şi detest toate
formele de erezie şi rătăcire ale lui Luther,
Zwingli, precum şi toate celelalte
învăţături care sunt contrare cu doctrina
curată şi adevărată şi eu cred constant în
inima mea şi mărturisesc cu gura mea
singură una biserică vizibilă, sfântă şi
catolică, fără care nu este mântuire şi
recunosc pe episcopul Romei a fi capul
suprem pe pământ pe care îl recunosc a fi
cel mai înalt episcop şi papă şi vicar al lui
Cristos căruia toţi creştinii trebuie să-i fie
supuşi.
Mă supun Bisericii şi capului ei suprem şi
Majestăţilor lor Filip şi Maria, rege şi
regină
al
acestui
imperiu
al
Angliei şi tuturor legilor şi ordinelor fiind
gata totdeauna să-i ascult ca un credincios
supus.
Şi Dumnezeu este martorul meu că am
făcut aceasta nu pentru favoare şi de
teama vreunei persoane, ci de bună voie şi
din conştiinţa mea proprie şi spre
învăţătura altora”.

Această lepădare a arhiepiscopului imediat
a fost tipărită şi răspândită în toată ţara.
Ca dovadă că era originală era semnată cu
numele lui Thomas Cranmer, iar mai jos
numele a doi martori, Henry Sidal şi
călugărul John de Villa.
Cu toate că făcuse aceasta Cranmer nu
avea nici o asigurare că viaţa îi va fi
cruţată. Regina, care primise şi ea
cu bucurie declaraţia lui de lepădare de
credinţă nu şi-a schimbat cu nimic
gândurile ei de răzbunare pentru
partea activă pe care el a avut-o în divorţul
mamei ei. Astfel, după ce avuse o şedinţă
secretă cu miniştrii ei, hotărî ca ziua
execuţiei lui să fie 21 martie 1556.
Mai înainte de execuţie, el trebuia să apară
în faţa publicului şi să-şi citească personal
declaraţia de lepădare de credinţă.
În scopul acesta, călugărul spaniol John de
Villa a fost trimis la el la închisoare să-i
ceară să facă o copie de pe declaraţia primă
şi să o păstreze la el. Cranmer a făcut
copie, dar suspectând în ce scop va fi
întrebuinţată
şi
văzând
că
toate
făgăduinţele nu l-au putut scăpa de la rug,
el scrie o altă hârtie în care îşi retrăgea
lepădările lui şi îşi declara întregul
devotament credinţei reformate. Pe aceasta
o păstră în sân cu gândul s-o folosească la
momentul oportun. Când a sosit ziua, Lord
Williams, Sir Thomas Bridges, Sir John
Brown şi alţi judecători şi nobili din
consiliul reginei au mers la Oxford cu o
suită întreagă de urmaşi. De asemenea, o
mare mulţime s-a adunat din împrejurimi.
Unii se aşteptau să-l audă pe Cranmer cum
mărturiseşte cu umilinţă convertirea lui faţă
de Roma, alţii printre care erau mulţi din
prietenii lui de odinioară, sperau ca
arhiepiscopul, care petrecuse o viaţă lungă
în studiul şi în predicarea Evangheliei lui
Cristos, nu va dezerta acum, ca ultim act al
slujbei sale.
[Va continua]
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„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
CAPITOLUL 15
Sunteţi tot atât de bătrân ca şi arterele dvs.
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, Patru ani după această promisiune, prima
bombă atomică a omorât mii de oameni şi a
ci să aibă viaţa veşnică”.
supus alte zeci de mii la suferinţe groaznice
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
şi la moarte lentă.
MICĂ ENCICLOPEDIE
Omenirea a fost cuprinsă de o frică
ONOMASTICĂ¹
nemăsurată cum nu a mai apucat niciodată
Iordan
până acum, deoarece femeile, copiii şi
Răspândit în întreaga Europă şi în unele oamenii în vârstă au devenit tot atât de
regiuni chiar destul de frecvent, Iordán
vulnerabili ca şi soldaţii din prima linie a
este o creaţie a omomasticii creştine, care
frontului. Istoriograful H.G. Wells, oglindind
are la bază cunoscutul râu biblic ...
frica din acea zi, spune : „Lumea este la
Ebr. Jarden, în arameeană Jardanah ... a
atras atenţia de multă vreme, una dintre capătul puterilor sale. Sfârşitul oricărei
cele mai vechi etimologii, astăzi chiar de forme de viaţă este aproape”... În anii
domeniul
curiozităţilor
lingvistice, următori au fost fabricate bombe cu mult mai
aparţinând chiar lui Hieronim, autorul puternice. Încordarea şi bolile din cauza fricii
traducerii Bibliei în latină (acesta considera au crescut. O autoritate competentă a spus că
hidronimul un compus din ebr. jor „fluviu”- există o şansă din cinci, ca omenirea să scape
aşa cum era numit mai ales Nilul şi Dan, în acest secol fără un mare prăpăd.
prin care era desemnată o cetate din Luând cuvântul la Naţiunile Unite,
Canaan. O ipoteză modernă derivă ebr. preşedintele John F. Kennedy a spus la 26
Jarden din radicalul semitic jarad - „a septembrie 1961 :
curge” (sirianul jurdah „râu”).
„Fiecare bărbat, femeie şi copil trăieşte sub
sabia nucleară a lui Damocles. Această sabie
DICŢIONAR DE CUVINTE
atârnă de o aţă foarte subţire capabilă să fie
expresii, citate celebre
tăiată în orice moment printr-un accident, un
• Meșterul Manole – eroul cunoscutei
calcul greşit sau o nebunie”. [Va continua]
noastre balade populare. Însărcinat de către
PROVERBE LATINE
domnitorul Neagoie Basarab (secolul al XVI
TOVĂRĂŞIE
-lea) să clădească mănăstirea de la Curtea de
•
Câştigul
şi
paguba
sunt tovarăşi. • Cine
Argeș, meșterul Manole – ca în legenda cu
trăieşte cu un hoţ învaţă să fure. • Dacă tebutoiul Danaidelor nu izbutea s-o înalțe,
nfrăţeşti cu corbul, îţi murdăreşti nasul. [Din
deoarece tot ce zidea ziua se surpa noaptea. Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti,
Povestea aceasta n-a inspirat numai poezii ... 1976].
ci a dat naștere și expresiei „meșterul
CUM POT FI MÂNTUIT ?
Manole”, aplicată autorilor care rup ziua ce
1.
Nu
există om fără păcat : „Căci toţi au
au compus noaptea ; sau altora care fac și
păcătuit
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
refac fără de sfârșit.
(Romani
3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
Urmarea legendei ( până ce meșterul nu și-a
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
zidit nevesta într-o turlă a mănăstirii, n-a
păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
putut săvârși lucrarea) a dat loc, în literatura
posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
și publicistica noastră, la frecvente plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
comparații și aluzii în sensul că „o cauză Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
mare reclamă jertfe mari”.
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

