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Editorial. La sfârşit de an ... 

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

scris despre El, L-au dat jos de pe lemn şi L-au
pus într-un mormânt. 
30 Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.
31 El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor
ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim şi
care  acum  sunt  martorii  Lui  înaintea
norodului.
32 Şi  noi  vă aducem vestea aceasta bună că
făgăduinţa făcută părinţilor noştri,
33 Dumnezeu  a  împlinit-o  pentru  noi,  copiii
lor,  înviind  pe  Isus;  după  cum  este  scris  în
psalmul al doilea : „Tu eşti Fiul Meu, astăzi
Te-am născut.”
34 Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai
întoarce în putrezire, a spus-o când a zis : „Vă
voi împlini, cu toată credincioşia, făgăduinţele
sfinte pe care le-am făcut lui David.”
35 De aceea mai zice şi în alt Psalm : „Nu vei
îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.”
36 Şi David, după ce a slujit celor din vremea
lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost
îngropat  lângă  părinţii  săi  şi  a  văzut
putrezirea.
37 Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-
a văzut putrezirea.  38 Să ştiţi, dar, fraţilor, că
în El vi  se vesteşte iertarea păcatelor ;  39 şi
oricine  crede  este  iertat  prin  El  de  toate
lucrurile  de  care  n-aţi  putut  fi  iertaţi  prin
Legea lui Moise. 40 Astfel, luaţi seama să nu vi
se întâmple ce se spune în Proroci : 41 „Uitaţi-
vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi ; căci în
zilele voastre, am să fac o lucrare pe care n-o
veţi  crede  nicidecum  dacă  v-ar  istorisi-o
cineva.”                                             [Continuarea în nr. viitor]
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20  După  aceste  lucruri,  le-a  dat  judecători,
până la prorocul Samuel.
21 Ei au cerut atunci un împărat. Şi, timp de
aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat
pe  Saul,  fiul  lui  Chis,  din  seminţia  lui
Beniamin ; 22 apoi l-a înlăturat şi le-a ridicat
împărat  pe  David,  despre  care  a  mărturisit
astfel : „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om
după inima Mea,  care va împlini  toate voile
Mele.” 23 Din sămânţa lui David, Dumnezeu,
după  făgăduinţa  Sa,  a  ridicat  lui  Israel  un
Mântuitor, care este Isus.
24 Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise
botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.
25 Şi  Ioan, când era la sfârşitul  însărcinării
lui, zicea : „Cine credeţi că sunt eu ? Nu sunt
Acela ; ci iată că după mine vine Unul, căruia
eu  nu sunt  vrednic  să-I  dezleg  încălţămintea
picioarelor.” 
26 Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi cei
ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis
Cuvântul acestei mântuiri.
27 Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii
lor n-au cunoscut pe Isus ; şi, prin faptul că L-
au  osândit,  au  împlinit  cuvintele  Prorocilor,
care se citesc în fiecare Sabat.
28 Măcar  că  n-au  găsit  în  El  nicio  vină de
moarte,  totuşi  ei  au  cerut  lui  Pilat  să-L
omoare. 29 Şi, după ce au împlinit tot ce este 

Mai demult, în unele zone din Germania se obişnuia ca oamenii de afaceri să
le înmâneze angajaţilor lor în ziua de Anul Nou un mic cadou, când aceştia veneau
pentru a le spune şefilor lor urări de Anul Nou.

Astfel, patru tineri angajaţi din întreprinderea unui om de afaceri temător de
Dumnezeu au venit şi la el şi i-au dorit noroc şi binecuvântare pentru Anul Nou.

-  Dragi  prieteni,  spuse  comerciantul,  aici  sunt  cadourile  voastre.  Fiecare
poate alege, dacă vrea să aibă douăzeci de mărci sau o Biblie.

- Eu nu pot citi, spuse primul, de aceea aş dori banii.
- Eu pot să citesc, spuse al doilea, dar mă aflu într-un mare necaz şi de aceea

prefer banii.
Al treilea a motivat cu cuvinte asemănătoare dorinţa sa de a primi banii.
Acum veni la rând al patrulea, un băiat tânăr, firav. Omul de afaceri se uită la

el prietenos şi îi spuse:
- Vrei şi tu douăzeci de mărci ?
- Dragă domnule, răspunse cel întrebat, pentru că spuneţi că această carte ar

fi frumoasă, aş vrea să o iau în locul banilor şi să-i citesc mamei mele din ea.
Comerciantul i-a înmânat Biblia.  Tânărul a deschis-o şi a găsit  între pagini

câteva bancnote. Ceilalţi trei angajaţi s-au uitat cu ochii mari la Biblie şi la dăruitor.
-  Nu este vina mea, spuse comerciantul,  că aţi ales greşit. Nu numai aceşti

bani, ci şi alte bogăţii se găsesc în această carte.
Credinţa în Dumnezeu şi în Cuvântul Său salvează, dă viaţă veşnică, dăruieşte

pace şi asigură omului un loc în slava veşnică. 
El mângâie, îmbărbătează, îndreaptă, înviorează şi conduce privirea în sus,

unde este Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu.
De aceea : „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L

păzesc !“ (Luca 11 : 28). Şi eu îmi pot propune ca în 2019, să citesc toată Biblia !
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VĂ DORIM SĂRBĂTORI
BINECUVÂNTATE !

SUNT FOARTE OCUPAT, NU MAI AM TIMP PENTRU SUFLET ...

            Se spune că Satan a organizat o întâlnire de lucru cu toţi demonii săi. Odată ce s-au
adunat toţi înaintea lui, a luat cuvântul şi le-a zis :
          - „Nu putem să-i oprim pe creştini să meargă la Biserică, să citească Sfânta
Scriptură şi să descopere cuvântul ...
            Nu avem nicio putere să oprim relaţia intimă pe care o au cu Salvatorul lor. Noi
ştim că odată ce se prind în legătură cu Isus, puterea noastră asupra lor este nimicită. 
            Din această cauză m-am tot gândit ce să facem, şi iată ce idee mi-a venit ... Daţi-le
voie să meargă la Biserică, să se închine Dumnezeului lor, dar furaţi-le timpul ca să nu
mai aibă timp să dezvolte şi să întreţină o relaţie cu Isus Cristos ... 
            Cum vom face aceasta ? Potrivnicii creştinilor au tăcut ...
           -  Iată  cum !  Ţineţi-i  ocupaţi  cu  aspectele  neesenţiale  ale  vieţii,  inventaţi
nenumărate scheme care să le ocupe mintea tot timpul ... Tentaţi-i, să cheltuiască, să-şi
dorească mai mult, mai mult, mai mult ... Să caute să muncească cât mai mult : 10, 12, 14
ore pe zi, chiar şi duminicile, pentru ca să creadă că aşa îşi pot împlini toate cele ce ţin de
trebuinţele  lor  materiale  ...  Trimiteţi-i  în  Spania,  Italia,  Germania şi  Anglia.  Cât mai
departe de familiile lor … Împuţinaţi-le timpul pe care l-ar petrece cu copiii, cu familiile
lor.  Suprastimulaţi-le mintea ca să nu mai poată auzi liniştea, care le-ar putea oferi un
timp de meditaţie la rostul vieţii lor şi să vadă deşertăciunea sufletelor lor ... Televizoare
peste tot, dvd-uri, P.C. -uri telefoane, ziare şi reviste, manele, desene animate, jocuri, lux ;
nu-mi pasă cum le numiţi, utilizaţi orice lucru de care se pot folosi fără oprire şi prin care
putem vinde vise goale ...     
            Asta va încărca minţile lor şi va rupe orice legătură cu Cristos ... Umpleţi-le vieţile
cu super oferte, jocuri de noroc şi orice servicii şi produse gratuite, adică speranţe false şi
iluzii” ... A mai trecut un an din viaţa mea, sunt oare mulţumit de cum am folosit timpul ?
                                                                        

„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

Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru 
cine sunt şi ce am

„Mulţumeşte pentru apus şi răsărit, pentru zorii
de zi, pentru ale naturii minunate bogăţii !

Dumnezeu Tatăl le-a creat pentru ca tu fericit
să poţi fi ! ” [Michelle Rosenberg]

O cioară era chiar satisfăcută cu viaţa ei. Dar
într-o zi a văzut o lebădă …
„Lebăda acesta este atât de albă, iar eu sunt atât
de neagră”, s-a gândit cioara. „Cred că lebăda
este  cea  mai  fericită  pasăre  de  pe  pământ”.
Aşa că i-a spus lebedei ceea ce credea.
„De  fapt,  chiar  mă simţeam cea  mai  fericită
pasăre până când am văzut un papagal care are
două culori. Acum cred că papagalul este cea
mai norocoasă şi  fericită  pasăre”,  i-a răspuns
lebăda.  Aşa  că  cioara  a  mers  să  abordeze
papagalul şi să-l întrebe cum este să fie atât de
fericit. Papagalul i-a explicat :
„Am trăit o viaţă foarte fericită până când am
întâlnit un păun. Eu am doar două culori, dar
păunul are o multitudine”.
Aşa că cioara a mers să viziteze păunul la o
grădină zoologică. Acolo erau zeci de oameni
care se înghesuiau să-l vadă. După ce oamenii
au plecat, cioara a abordat păunul :
„Domnule păun, eşti atât de frumos ! Zeci de
oameni  se  înghesuie  să  te  vadă  !  Pe  mine
oamenii mă gonesc instantaneu atunci când mă
văd. Cred că eşti cea mai fericită pasăre de pe
pământ”. Păunul i-a răspuns :
„Mereu mi-a plăcut să cred că sunt o  pasăre
frumoasă şi  fericită,  dar  din cauza frumuseţii
mele stau închis în această gradină zoologică.
Am examinat grădina şi am realizat că cioara
este singura pasăre care nu este ţinută în cuşcă.
Aşa că în ultimele zile m-am tot gândit că dacă
aş  fi  o  cioară  aş  putea zburda  liber  şi  fericit
oriunde în această lume ...”.
Creştinilor  din  Filipi,  apostolul  Pavel  le-a
scris : „ ...  m-am deprins să fiu mulţumit cu
starea în care mă găsesc”. (Filipeni 4 : 11)
„Negreşit,  evlavia însoţită de mulţumire este
un mare câştig”. (1 Timotei 6 : 6)

ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU
Îmi  construisem  o  casă.  Ani  de  zile  mi-a
trebuit să economisesc bani pentru a o proiecta
şi a o construi. Când a fost gata, am sărbătorit
cu  ai  mei.  „Cât  sunt  de  bucuros  că  am
construit-o  pentru  voi”,  îmi  spuneam  eu,  în
timp ce o priveam şi o admiram. Apoi am mers
la biserică pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu.
În drum spre biserică am întâlnit un om care
era gelos pentru casa mea. „Ia ascultă, Rösler,
îmi spuse el, cum ai putut fi aşa de nechibzuit
şi  ai  construit  casa  în  aceste  timpuri  atât  de
nesigure ? Nu ai citit despre furtunile care vor
cuprinde  ţara,  despre  inundaţiile,  fulgerele,
tunetele,  despre  grindina  care  vor  distruge
ferestrele şi ţigla, despre furtunile care vor lua
acoperişul,  despre  apele  abundente  care  vor
spăla toate casele ?” Eu i-am răspuns : 
„Mi-am construit casa pe pământ bun”. „Bine,
chiar dacă vremea te va menaja, gândeşte-te la
incendii  :  e  de  ajuns  o  scânteie  pentru  a  se
spulbera toate economiile tale investite în casă.
De asemenea se vorbeşte de explozii care pot
preface în cenuşă şi praf cartiere întregi”. 
„Mi-am  construit  casa  pe  pământ  bun”,  am
repetat  eu.  „Dacă nu te temi nici  de aceasta,
Rösler, gândeşte-te la contextul politic în care
trăim  ...”.  „Mi-am  construit  casa  pe  pământ
bun”, i-am spus pentru a treia oară. Invidiosul
privi la mine agitat şi nervos : „De trei ori mi-
ai dat acelaşi răspuns, spuse el, pe ce te bazezi
când spui că această casă nu va păţi nimic ? Pe
ce ai  construit,  încât  să poţi  trăi  fără frică şi
fără griji ?” Şi eu i-am răspuns : „Pe ...”. Dar
am ezitat  să pronunţ.  El  insistă :  „Spune-mi,
Rösler  !”  „Este  puţin  demodat  ceea  ce  voi
spune ... Dar eu mi-am construit casa pe ceva
pe care odinioară se construia orice casă şi pe
care  şi  astăzi  majoritatea  oamenilor  o
construiesc, chiar dacă nu se spune pentru a nu
fi luat în râs”. „Pe ce deci ?” Atunci am spus :
„Pe ceea ce am primit de la tatăl meu : pe
încrederea în Dumnezeu”.[S ă educăm...,  Daniel Ciobanu]

toată istoria ca pregătire a acestor două cetăţi. Ea
era  o  apărare  a  creştinătăţii  contra  acuzelor
ridicate de păgâni. 
Cartea  „Mărturisiri”  sau  „Confesiuni”  a  fost
supranumită „una dintre cele o sută de cărţi mari
ale  vremii”.  În  cartea  aceasta  el  vorbeşte  cu
Dumnezeu. 
O frază mult citată din ea este : „Tu ne-ai făcut
pentru Tine şi sufletele noastre nu se odihnesc
până nu se odihnesc în Tine”. 
În  această carte  se găsesc datele biografice ale
vieţii  sale  şi  o  analiză  a  comportării  sale  în
diferite clipe grele, în momente de criză. 
Ne înfăţişează viaţa de patimi cu consecinţele lor
dezastruoase  ;  convertirea  ;  cum  de  la  viaţa
ruinată de păcat  a  ajuns la o altă viaţă  ; ispite
prin teatru şi amfiteatru ; viaţa viitoare ; etc. 
Cartea e o frumoasă scriere apologetică pentru
noii  convertiţi.  Ea  a  fost  scrisă  prin  anul  400
după  Cristos  pe  când  era  prezbiterul  bisericii
creştine din Hippo.                                [Va continua]

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 2
AUGUSTIN

Următorii 34 de ani au fost foarte rodnici, în
timpul vieţii sale, Augustin a scris peste 70
de cărţi, dintre care două sunt recunoscute şi
azi  în  literatura  universală  ca  şi  cărţi  de  o
deosebită valoare :  „Cetatea lui Dumnezeu”
şi  „Mărturisiri”.  Cartea  “Cetatea  lui
Dumnezeu”  a  fost  inspirat  să  scrie  când
căpetenia goţilor Alaric a capturat Roma în
anul  410  după  Cristos.  În  ea,  Augustin
descrie originea şi dezvoltarea a două cetăţi.
Una  „Cetatea  acestui  pământ”  care  e
compusă  din  oameni  ce  trăiesc  pentru  ei
înşişi  şi  lucrări  materiale.  În  contrast  cu
aceasta  e  „Cetatea  lui  Dumnezeu”  care  e
formată din oameni inspiraţi de dragostea lui
Dumnezeu,  care  trăiesc  pentru  Dumnezeu,
pentru folosul altora. Augustin considera


	Pavel în Perga şi în Antiohia Pisidiei

