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Editorial. Ronduri nocturne (II)

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

39 Noi suntem martori a tot ce a făcut El în
ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât,
atârnându-L pe lemn.
40  Dar  Dumnezeu  L-a  înviat  a  treia  zi  şi  a
îngăduit să Se arate,
41 nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi
mai  dinainte  de  Dumnezeu,  nouă,  care  am
mâncat şi am băut împreună cu El după ce a
înviat din morţi.
42 Isus  ne-a  poruncit  să  propovăduim
norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit
de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor
morţi.
43 Toţi  prorocii  mărturisesc  despre  El  că
oricine crede în  El  capătă,  prin Numele Lui,
iertarea păcatelor.” 
44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a
coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau
Cuvântul.
45 Toţi  credincioşii  tăiaţi  împrejur  care
veniseră  cu  Petru  au  rămas  uimiţi  când  au
văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste
Neamuri. 46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi
mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis :
47 „Se  poate opri  apa ca  să nu  fie  botezaţi
aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi ?”
48 Şi  a  poruncit  să  fie  botezaţi  în  Numele
Domnului  Isus  Hristos.  Atunci  l-au  rugat  să
mai rămână câteva zile la ei. 

 CAPITOLUL 11
Petru îşi îndreptăţeşte purtarea

1 Apostolii şi fraţii care erau în Iudeea, au auzit
că  şi  Neamurile  au  primit  Cuvântul  lui
Dumnezeu.                             [Continuarea în nr. viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
FAPTELE APOSTOLILOR

  CAPITOLUL 10
Corneliu întors la Dumnezeu

30  Corneliu  a  răspuns  :  „Acum  patru  zile,
chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea
la ceasul al nouălea ; şi iată că a stat înaintea
mea un om cu o haină strălucitoare  31 şi  a
zis : „Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată,
şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile
tale. 32 Trimite,  dar,  la  Iope  şi  cheamă  pe
Simon, zis şi Petru ; el găzduieşte în casa lui
Simon tăbăcarul, lângă mare ; când va veni el,
îţi va vorbi.”
33 Am trimis îndată la tine, şi bine ai făcut că
ai venit.  Acum, dar,  toţi  suntem aici  înaintea
lui  Dumnezeu,  ca  să  ascultăm  tot  ce  ţi-a
poruncit Domnul să ne spui.” 
34 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis
:  „În  adevăr,  văd  că  Dumnezeu  nu  este
părtinitor,
35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi
lucrează neprihănire este primit de El.
36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi
le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos,
care este Domnul tuturor.
37 Ştiţi  vorba  făcută  prin  toată  Iudeea,
începând  din  Galileea,  în  urma  botezului
propovăduit de Ioan ;
38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc
în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau
apăsaţi de diavolul ; căci Dumnezeu era cu El.

Plimbarea a mers apoi pe la mai multe azile de oameni fără adăpost. Ultimul și
cel mai rău de felul acesta a fost adăpostul de pungași din Barkhof. 

O galerie întortocheată, labirintică, trecând pe sub trei loturi de pământ, unde
stăpânesc noaptea neagră ca pana corbului și pofta de a ucide, duce mai întâi în unul
dintre dezolantele hanuri de locuit. 

Adăpostul de escroci în care am intrat atunci, abia dacă și-l poate închipui vreo
imaginație.  Jos la parter este o cârciumă rău mirositoare, iluminată pe jumătate, cu
pereți soioși și crăpați, cu podeaua scuipată și oameni abrutizați. 

Aici  își  petrece  nopțile  adunătura  suspectă  sau  chiar  cel  mai  sărac  și  mai
nenorocit dintre nenorociți pentru o monedă de zece pfenigi. Trepte asemănătoare cu o
scară,  care  scârțâie din toți  fusceii,  duc în  sus  la  patru etaje dărăpănate.  Diferitele
camere sunt  așa de scunde, că abia poți  să stai  drept  în ele ...  Oamenii din lumea
infracțională,  în  ale  cărei  adâncuri  întunecoase ai  privit,  au ajuns în  starea  morală
inferioară și în mizerie prin puterea păcatului. Ei au șters din inima și din viața lor :
pe Dumnezeu și veșnicia, dragostea salvatoare a lui Isus și harul lui Dumnezeu. 

Dar  nu  te  gândi  că  păcătoșii  înstrăinați  de  Dumnezeu,  robii  lui  satan,
conștiințele împietrite sunt de găsit numai în speluncile infractorilor și în pușcării. Ah,
nu - găsești de departe numărul lor mare printre cei aparent onorabili. 

Despre toți oamenii care sunt încă neîmpăcați cu Dumnezeu, care încă n-au
fost mântuiți prin credința în Domnul Isus, fie că stau în beciurile infractorilor sau că
duc aparent  o viață cumsecade,  despre toți,  fără deosebire Cuvântul  lui  Dumnezeu
spune : „Nu este nici un om drept, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă
pricepere, nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. 

Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă
binele, nici unul măcar”. (Romani 3,10-12) Ce pot să facă ? Să ÎL roage pe Domnul Isus,
exact aşa cum vorbesc cu un prieten. Printr-o astfel de conversaţie omul poate  fi salvat.
[Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV- 1909 – 1910] 
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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 !”

RECENZIE DE CARTE 
Charles Darwin, făuritorul de mit. (VIII)

             Darwin a avut şansa de-a se naşte în timpul războaielor napoleoniene (1803 - 1815), la
12 februarie 1809 ... Cu doi ani înainte de terminarea războiului, Napoleon a impus o blocadă
contra Marii Britanii şi a interzis comerţul Europei cu Marea Britanie. 
          Britanicii, care deja începuseră să sufere din cauza penuriei de alimente, încă de la
începutul războiului, au devenit şi mai înfometaţi dupa instituirea blocadei. 

 Populaţia Marii Britanii a crescut între timp, de la 7 milioane de persoane în 1760, la
10,5 milioane la începutul  anilor  1800. Britanicii  au început să devină îngrijoraţi  că teoria
sumbră a pastorului T. R. Malthus erau pe cale să se împlinească sub ochii lor :  populaţia
britanică creştea mai repede ca producţia agricolă iar britanicii vor muri de foame . [Conform
teoriei lui Malthus, populația crește în progresie geometrică, în timp ce mijloacele de subzistență cresc în
progresie aritmetică].

 Britanicii au răspuns crizei demografice şi penuriei de hrană instituind, în 1798, o
Comisie  de  Agricultură,  al  cărei  obiectiv  a  fost  stimularea  producţiei  agricole.  Eforturile
Comisiei au avut succes. În doar câţiva ani producţia agricolă a crescut enorm. Au fost create
noi rase de animale, noi varietăţi de cereale şi noi soiuri de plante. 

 Toate acestea prin selecţia  artificială,  nu prin cea naturală.  În  doar câţiva ani,  de
exemplu, au fost scoase pe piaţă vite care dădeau mai multă carne şi lapte, oi care dădeau mai
multă lână şi lapte, precum şi varietăţi de grâu şi de porumb care produceau recolte mai mari. 

 La  scurt  timp,  britanicii  au  încetat  să  mai  sufere  de  foame,  preţurile  produselor
agricole au scăzut, şi panica supra-populării a încetat. Aceste circumstanţe, însă, au fost însoţite
de o vie dezbatere intelectuală privind demografia,  supra-popularea Marii Britanii, originea
speciilor, şi metodele de modificare, de către om, prin mijloace artificiale, a raselor de animale
şi a produselor agricole. Dacă omul poate modifica speciile în mod artificial, natura nu o face şi
ea, de la sine ?                                                   [Preluare de la Alianţa Familiilor Creştine din România : www.alianta-familiilor.ro]

„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

CAPITOLUL 11 Echilibrul scump plătit
Sfatul  Marelui  Medic  (Isus)  pare  să  se  fi
strecurat  chiar  şi  în  buletinul  oficial  al
Departamentului de poliţie din oraşul Milwaukee :
“Dacă  oameni  egoişti  încearcă  să  profite  de  pe
urma  ta,  întoarce-le  spatele,  dar  nu  încerca  să-i
“aranjezi”.  Dacă  încerci  să  le  vii  de  hac,  te
loveşti  mai  mult  pe  tine  însuţi”. Booker  T.
Washington, care a devenit faimos în ciuda culorii
sale din care cauză era insultat de nenumărate ori, a
scris :  “Nu voi permite nimănui  să înjosească
sufletul meu la nivelul urii”. 
Faimosul  psiholog  John  Hunter  cunoştea  ceea  ce
mânia i-ar fi putut aduce inimii sale. “Primul ticălos
care mă va aduce până acolo încât să mă mâniu, mă
va ucide”. Câtva timp mai târziu, la o consfătuire a
medicilor,  un  orator  a  făcut  afirmaţii  care  l-au
înfuriat pe Hunter. Acesta se sculă îndată şi-l atacă
cu furie pe vorbitor. Mânia îi produse o contracţie
atât de mare vaselor sanguine ale inimii sale încât
căzu mort.  În  multe  ocazii  ale  vieţii  s-ar  părea că
suntem în stare să distrugem pe tovarăşii noştri, dar
în tot atâtea ocazii s-ar putea scrie cu sinceritate pe
multe  mii  de certificate  de  deces,  că  victimele  au
murit de “mâncătorie”.                               [Va continua]

PROVERBE LATINE
NEPRICEPERE

•  Cine  nu  face  case  crede  că  bârnele  cresc
singure. • Se duce la apă şi se-ntoarce însetat. •
A auzit că la Bagdad, se găsesc curmale, dar nu
ştie cum să le mănânce. • Doarme în urechea
cămilei. • Eu îl trimit la turmă, el intră în staul.
• Ce-şi face omul, cu mâna lui, nici duşman la
duşman nu face. • În loc să fi adus cuţitul la
bou,  a  dus  boul  la  cuţit.  •  Pleacă  de  la  uşa
deschisă şi se propteşte în uşa închisă. • Omul
nepriceput are două mâini stângi.  Hacob  Paronian

[Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros,
Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
308. Smerenia 

„Cu cât eşti mai mare cu atâta mai mult 
te smereşte şi înaintea Lui Dumnezeu 

vei afla har”. [Sirah, 3, v. 18]
Cât  de  frumos  gr e te  acela  în elept  cândă ş ş ţ
recomand  smerenia, c ci : ă ă
„Mul i tirani au st tut pe p mânt, iar cel – deţ ă ă
care  nu  se  gândeau  –  a  purtat  stema.  Mul iţ
puternici s-au necinstit foarte i cei m re i s-auş ă ţ
dat în mâinile altora”. (Sirah 11, v. 5 – 6)
Cu alte cuvinte „cel ce se va Smeri în l a-se-ă ţ
va”. (Matei 23 : 12)  S  ne a ez m pururea laă ş ă
locul cel mai de jos i vom fi capabili  de celeş
mai înalte, vom fi cei mai de sus, pentru c  celă
ce st  mai sus, are temelia cea mai adânc .ă ă
Duval,  celebrul  bibliotecar  al  lui  Francisc  I,
r spundea adesea întreb rilor  ce i-se puneauă ă
cu privire la tiin  : „nu tiu”. Un curtean îi ziseş ţă ş
într-o  zi  :  „Ar  trebui  s  ti i  c ci  regele  vă ş ţ ă ă
pl te te  pentru  aceasta”.  „Îmi  pl te te  pentruă ş ă ş
ceea ce tiu”, zise savantul smerit, „c ci dacş ă ă
ar trebui s  m  pl teasc  pentru ceea ce  ă ă ă ă nu
ştiu,  n-ar  ajunge  toate  comorile  rii  i  aleţă ş
regelui”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 1
POLICARP

Atunci Ignatius a scris lui Policarp : „După
cum  vântul  îl  cheamă  pe  comandantul
corabiei,  aşa  vremurile  te  cheamă pe  tine,
aşa vremurile  cheamă la studiu reverent  şi
fără teamă în Biserică”.
Pe  de  altă  parte,  a  început  să  se  ivească
clericalismul. Păstorul bisericii din Roma, a
început  să  se  considere  mai  mare  decât
ceilalţi şi încerca să se impună să fie ascultat.
Calcularea  datei  Paştelor  a  produs  o
neînţelegere. Cei din răsărit au stabilit o dată,
episcopul  din  Roma,  (Anicetus),  a  stabilit
altă dată. Atunci Policarp a făcut o călătorie
la Roma să aplaneze neînţelegerea. Era prin
anul 154. S-a întâlnit cu Anicetus, au avut un
timp plăcut împreună, dar nici unul nu a fost
gata să cedeze. Tot în această vreme, Policarp
s-a întâlnit cu mai mulţi ucenici ai lui Marcion
Marcion Marcion,

cărora le-a spus că el a primit învăţătura de la
martori  oculari,  care  au  afirmat  că  Isus  S-a
născut şi a avut corp omenesc. Astfel, pe unii i-
a readus înapoi în Biserică. Se spune că într-o
zi,  l-a  întâlnit  chiar  pe  Marcion  pe  străzile
Romei. Când Marcion l-a strigat, Policarp l-a
ignorat.  Atunci  Marcion  a  strigat  mai  tare  :
“Nu  mă  cunoşti  ?”  -  “Da”,  a  zis  bătrânul
Policarp, „cunosc pe întâiul născut al Satanei”
- şi şi-a văzut de drum ... 
Policarp a fost un umil slujitor al lui Cristos. În
scrisoarea către biserica din Filipi, el  a scris:
“Nici  eu,  nici  vreun  altul  ca  mine  nu  poate
atinge  înţelepciunea  binecuvântatului  şi
gloriosului Pavel, care a fost printre voi … şi
care  de-asemenea  în  absenţă  v-a  scris  o
epistolă, din care vă puteţi edifica în credinţa
dată vouă”. Pentru că era un creştin cu mare
influenţă când s-a pornit un val de persecuţii,
poporul  a  strigat  să  fie  prins  Policarp.
Suferinţele, statornicia şi martirajul său le-am
descris în cartea “Graiul martirilor din secole”.
[Va continua]

 DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Malesuada  fames  (lat.  „Foamea  rău
sfătuitoare”) – Vergiliu, Eneida (VI, 276).
Poetul  desrie  scena  când Enea  împreună cu
Sibila, intră în Infern. 
Acolo,  la  gurile  iadului,  stăteau  :  Grijile
neiertătoare,  Bătrâneţea plină  de  chin,
Somnul înfrăţit  cu  moartea,  Războiul cel
jalnic,  Vrajba îndrăcită,  Foamea ce-ndeamnă
la rele ... (după traducerea lui Coşbuc).
De altfel – şi înainte de Vergiliu, şi după el –
foamea a fost  pretutindeni  socotită  ca o rea
povăţuitoare,  spre  deosebire  de  noapte  care
este considerată un sfetnic bun. 
În  Biblie,  (în  cartea Iov  18  :  12)  scrie  :
„Foamea  îi  mănâncă  puterile,  nenorocirea
este alături de el”.


