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Editorial. Noi nu valorăm mult ... 

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

11 Acum,  iată  că  mâna  Domnului  este
împotriva ta : vei fi orb şi nu vei vedea soarele
până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă
şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care
să-l ducă de mână.
2  Atunci  dregătorul,  când  a  văzut  ce  se
întâmplase,  a  crezut  şi  a  rămas  uimit  de
învăţătura Domnului.

Pavel în Perga şi în Antiohia Pisidiei
13  Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia
din  Pafos  şi  s-au  dus  la  Perga  în  Pamfilia.
Ioan  s-a  despărţit  de  ei  şi  s-a  întors  la
Ierusalim. 
14 Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au
ajuns la Antiohia din Pisidia.
În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au
şezut jos.
15 După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii
sinagogii au trimis să le zică : „Fraţilor, dacă
aveţi  un  cuvânt  de  îndemn  pentru  norod,
vorbiţi.”
16 Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna şi a
zis : „Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de
Dumnezeu, ascultaţi !
17 Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe
părinţii  noştri.  A ridicat  la cinste pe norodul
acesta, în timpul şederii lui în ţara Egiptului, şi
l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic.
18  Timp  de  aproape  patruzeci  de  ani,  le-a
suferit purtarea în pustiu.
19 Şi, după ce a nimicit şapte popoare în ţara
Canaanului,  le-a  dat  de  moştenire  pământul
lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. 
                                                          [Continuarea în nr. viitor]
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  CAPITOLUL 13 
Barnaba şi Saul – Elima

1 În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi
învăţători  :  Barnaba,  Simon,  numit  Niger,
Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut
împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. 
2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul
Sfânt a zis : „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba
şi  pe  Saul,  pentru  lucrarea  la  care  i-am
chemat.”  3 Atunci, după ce au postit şi s-au
rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să
plece.  4 Barnaba  şi  Saul,  trimişi  de  Duhul
Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au
plecat  cu  corabia  la  Cipru. 5 Ajunşi  la
Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în
sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.
6 După ce au străbătut  toată insula până la
Pafos,  au  întâlnit  pe  un  vrăjitor,  proroc
mincinos, un iudeu cu numele Bar-Isus, 7 care
era  cu  dregătorul  Sergius  Paulus,  un  om
înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba
şi  pe  Saul  şi  şi-a  arătat  dorinţa  să  audă
Cuvântul  lui  Dumnezeu. 8 Dar  Elima,
vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui –
le  stătea  împotrivă  şi  căuta  să  abată  pe
dregător de la credinţă. 9 Atunci Saul, care se
mai  numeşte  şi  Pavel,  fiind  plin  de  Duhul
Sfânt, s-a uitat ţintă la el 10 şi a zis : 
„Om  plin  de  toată  viclenia  şi  de  toată
răutatea,  fiul  dracului,  vrăjmaş  al  oricărei
neprihăniri,  nu  mai  încetezi  tu  să  strâmbi  căile
drepte ale Domnului ? 

În Franța au avut loc în decursul anului 1908 un număr mare de execuții publice. În
orășelul Béthune au fost executați într-o singură zi cei patru capi ai unei mari bande de tâlhari,
care au băgat spaima în tot ținutul de mai mulți ani. 

În timp de trei ani fuseseră grațiați toți criminalii condamnați la moarte. Președintele
Republicii Franceze avea intenția să desființeze pedeapsa cu moartea. 

Consecința a fost că în decurs de șase ani, cifra medie anuală a crimelor vrednice de
moarte din Franța a crescut de la 995 la 1434 de cazuri. 

Așa că în toată țara a fost primit cu satisfacție faptul că acești infractori mânjiți cu
sânge  nu  vor  mai  fi  grațiați,  ci  executați  public.  Dar  ce  s-a  întâmplat  atunci  ?  Mulțimea
poporului revărsată cu miile la un loc, ținea o sărbătoare populară cu cântec și băutură. 

Călăul a fost întâmpinat cu strigăte de bucurie ca o personalitate populară. Puhoaiele
de oameni veneau de departe cu trenul la acest spectacol. 

Ziarele au consacrat infractorilor articole lungi. Cum criminalii și infractorii n-au avut
îndurare pentru victimele lor, tot așa de puțină simțire față de solemnitatea acestei clipe a avut
și mulțimea care chiuia. Infractorul principal n-a fost nedrept când chiar înainte de execuția lui
a strigat mulțimii de pe eșafod în jos : 

„Noi nu valorăm mult, dar voi toți împreună valorați mult mai puțin !” Este cunoscut
că francezii se laudă că ei ar fi „națiunea care mărșăluiește în fruntea culturii omenești”. Acum
să contribuim aici pentru a răspunde la întrebarea : 

„Dacă cultura îi duce pe oameni pe culme, în privința morală, sau în ciuda întregii
culturi, inima omului este și rămâne rea din fire ?”

De ceea ce este capabilă inima omului s-a arătat odată la o altă execuție publică, cea
mai zguduitoare și mai nedreaptă care a avut loc vreodată. Aceasta a fost răstignirea Fiului lui
Dumnezeu, EL, Fiul lui Dumnezeu, venise din cer pentru toți păcătoșii vinovați, deznădăjduiți
din Ierusalim, din Franța, din Germania, chiar și pentru tine. 

Isus a venit ca Salvator pe pământ, pe scena păcatului, a morții și a deznădejdii. În fața
mulțimii din Ierusalim, stătea Fiul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu în persoană … dar a
fost scos din cetate ca un criminal vinovat, pentru a fi răstignit între doi tâlhari. Cum a fost
posibil lucrul acesta ?            [Continuare în nr. viitor. 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 (XIII) 

Înconjurul lumii pe vasul Beagle
Wilson  a  alocat  trei  capitole  fascinantei  călătorii  a  lui  Darwin  în  jurul

pământului, (paginile 86 – 182).  Beagle a fost o fregată de război al cărei echipaj a
fost  însărcinat  să studieze şi  să cartografieze coasta Patagoniei  şi  a  Ţării  Focului ¹,
apele, coasta oceanului, populaţia nativă, plantele şi animalele precum şi obiectivele
strategice. 

Călătoria  trebuia  să  înceapă în  1826,  dar  a  început  doar  în  anul  1828 sub
autoritatea căpitanului Robert FitzRoy (5 iulie 1805 - 30 aprilie 1865), un aristocrat al
cărui bunic, a fost ministru britanic pe vremea războaielor Marii Britanii cu Franţa. 

La vremea aceea,  Robert  FitzRoy avea douăzeci  şi  trei  de ani,  iar  Darwin
douăzeci şi doi de ani. Tatăl lui Darwin a aflat de voiajul lui FitzRoy şi l-a rugat să-l ia
şi pe Darwin cu el, contra cost. 

După multe amânări vasul a plecat din Marea Britanie pe 27 decembrie 1828.
De-a lungul traseului,  Beagle a făcut multiple escale pe la mici insuliţe din Oceanul
Atlantic pentru a-i permite lui Darwin să le examineze vegetaţia şi fauna. 

Pe parcursul călătoriei Darwin citea cărţi trimise de familie, majoritatea fiind
tratate despre originea speciilor, geologie şi palentologie. 
            Una dintre cărţile citite atunci şi care l-a influenţat mai târziu a fost Principles
of Geology   (Principiile Geologiei) publicată de Charles Lyell.
¹ Ţara de Foc  „este o grupă de insule la capătul cel mai sudic al Americii de Sud, fiind despărțită de
continentul  american  prin  strâmtoarea  Magellan  ...  În  anul  1881,  Țara  de  Foc  a  fost  împărțită  între
Argentina și Chile”. Sursa Wikipedia.  
                                                                        [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
Acest  student  care  era  printre  cei  care-l  ascultau,
spuse  :  „Petrică  stătea  drept  şi  încordat  ca  o
scândură şi a vorbit o oră în timp ce transpiraţia îi
curgea  şiroaie  pe  faţă.  Nu  s-a  oprit  niciodată,
măcar să-şi şteargă faţa. Când a terminat, gulerul
său era fleaşcă şi cămaşa udă leoarcă”. 
Data  următoare,  când  Petrică  veni  la  mine,  l-am
întrebat din nou dacă nu era sub vreo tensiune sau
ţinea vreo pică pe cineva. 
A negat  şi  de  data  aceasta.  Atunci  i-am spus  de
povestea aceea care mi s-a adus la cunostinţă. 
I-am sugerat că dorinţa sa fierbinte de a le veni de
hac duşmanilor  bunicului  său,  era probabil  pricina
deranjamentului său stomacal. Am folosit fotografii
ca  să-i  explic  cum  tensiunea cerebrală  poate  să
producă  contractarea  sfincterului  piloric  şi  să
cauzeze  indigestie.  Dorinţa  de  răzbunare  a  lui
Petrică era aşa de mare încât el refuză să abandoneze
gândul  de  răzbunare  chiar  şi  cu  preţul  unor  zile
nenorocite  şi  nopţi  nedormite.  El  îşi  alimenta
duşmănia  prin  repetate  repovestiri oricărui  om
care  era  dispus  să-l  asculte.  Ulterior,  singura  lui
preocupare  era  să  cunoască  numele  acelui  student
care mi-a dat  informaţia.  Stăruia faţă de mine din
cauză că dorea să-i facă băiatului o mustrare aspră
pentru  limbuţia  sa.  În  final  boala  stomacală  l-a
supărat  pe  Petrică  aşa  de  mult  încât  starea  şi
personalitatea  sa  au  fost  atât  de  afectate  că  l-au
împiedecat să se mai întoarcă la facultate. [Va continua]

PROVERBE LATINE
OMENIE

• De la trandafir – aromă, de la om - omenie. •
Există  ceva  mai  strălucitor  decât  lumina
soarelui şi  mai întunecat  decât bezna nopţii  :
inima omului. Melkon Kepapcian • Străduiţi-vă să
vă  păstraţi  inima curată  şi  plină  de  cele  mai
alese simţăminte, să priviţi lumea şi oamenii cu
inima deschisă. Hovhannes Tumanian [Din Proverbe
şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
312. St ruin aă ţ

Fericitul  Augustin  zice  :  „Ce  folos  dacă
navigatorul  în  decursul  unei  furtuni  pe  mare
ocole te  cu  mult  iste ime stâncile  din  caleaş ă ţ
lui,  iar  ajungând  apoi  în  port  corabia  i  se
scufund  ?  ă Nu a începe ci a termina binele
este perfec iunea cea mai mareţ ”.
Diogene  când  un  amic  al  s u,  luând  înă
considerare  b trâne ele  lui  i  sc zutele  luiă ţ ş ă
puteri  trupe ti  îl  îndeamn  s  se  retrag  dinş ă ă ă
fr mânt rile lumii, îi r spunse : ă ă ă
„Oare  poate  s  se  opreasc  înaintea  inteiă ă ţ
sale, acela, care alearg  în aren  ? ă ă
Oare nu i se cere ca în momentul ultim s - iă ş
poten eze  sfor rile,  ca  s  ajung  cu  bineţ ţă ă ă
inta ? Oare nu trebuie s  ne îmb rb t m maiţ ă ă ă ă

mult  atunci,  când am ajuns  mai  aproape  de
viea a moral , fie aceasta i în pragul mor ii ? ţ ă ş ţ
Nu ar fi un lucru josnic, s  pierdem st ruin a înă ă ţ
bine,  dep ind  c ile  de  onoare  atunci,  cândăş ă
suflul  mor ii  ne înconjur  i  ceasurile  ni  suntţ ă ş
num rate ?ă  ” BIOGRAFII 

Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 
CAPITOLUL 2

AUGUSTIN
Trecutul  lui  Augustin  i-a  apărut  în  faţă.
David s-a pocăit,  dar el  nu a făcut aceasta.
Încet,  încet  necredinţa  lui  a  început  să  se
spulbere. 
El a devenit convins că Isus a fost născut din
fecioară şi că Biblia e o carte inspirată. 
O  mărturie  puternică  a  fost  viaţa  sfântă  a
mamei. Ea nu era egală cu el în învăţătură,
dar îl depăşea cu mult în caracter. Mai avea
încă un mare obstacol. 
El  credea că nu se poate scăpa de viaţa sa
imorală. Dorea să devină creştin, dar simţea
că nu-şi poate birui poftele şi patimile. 
Era  prea  robit  de  păcat.  Nu  vedea  cum ar
putea el  să trăiască viaţa creştină în curăţia
ei. Vechiul fel de vieţuire nu-l mai mulţumea,
viaţa îi devenise o luptă. În iulie, anul 386, el
a împărtăşit prietenului său Alypius frămân -

tările  sale.  Deodată  a  izbucnit  în  plâns.
Numaidecât  a  ieşit  afară  în  grădină,  a
îngenunchiat  sub  smochin  şi  a  început  să
strige  :  „Doamne,  până  când  vei  fi  mânios
împotriva  mea  ?  Nu-Ţi  aduci  aminte  de
păcatele  tinereţii  mele  ?  Până  când  vei
zăbovi ? Mâine, poimâine ? De ce nu astăzi ?
Doamne, de ce nu pui capăt păcătoşeniei mele
chiar  în  această  oră  ?”  În  acel  moment  în
grădina vecinului a auzit pe o fetiţă cântând :
„Tolle, lege! Tolle, lege !” adică : „Ia, citeşte !
Ia, citeşte !”  El s-a întrebat dacă fetiţa se joacă
sau că e o poruncă divină pentru el să ia Biblia
şi  s-o  citească.  S-a  dus  a  luat  manuscrisul
Epistolei către Romani [cap. 13 : 13 - 14] pe
care îl avea acolo pe o masă şi pasajul pe care i
s-au oprit ochii a fost acesta : „Să trăim frumos,
ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în
curvii şi în fapte de ruşine ; nu în certuri şi în
pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos,
şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru
ca să-i treziţi poftele”.                          [Va continua]

FOTO PAGINA 1.  Imaginea din acest  număr,  a
fost  primită  vineri  (14  decembrie  2018),  de  la
Marius şi Marga Brădean. Ei sunt misionari
plecaţi din Reşiţa în Uganda, în colaborare cu
Bisericile Izvorul  Vieţii şi  Cezareea,  (din
Reşiţa),  prin  intermediul  A.P.M.E.  Ne-au
rugat două lucruri : 
• să-l susţinem în rugăciune pe Marius, „el a
făcut febră tifoidă. A luat tratament. Acum nu
mai  are  temperatura  dar  este  slăbit.  
Mulţumim  ...  Este  pentru  prima  dată  când
Marius suferă de aşa ceva dar, a avut malarie
de mai multe ori”.
•  „Poate  cu  ajutorul  Domnului  şi  prin
implicarea fraţilor [n.r. cititorilor] se va săpa
încă o fântână   într-un sat defavorizat. Noi
ne rugăm,  rămâne ca inimile să fie deschise.
Har  si  pace”.  DEPARTAMENTUL  PENTRU
MISIUNEA EXTERNĂ, Cezareea, Samuel Izvernar
(tel.  0771 616 822).  Pentru mai  multe  detalii  vă
invităm să contactaţi A.P.M.E. (https://apme.ro/).


