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Editorial. Cum se câştigă lozul cel mare ? (II)

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

3 Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la
ei şi lucrau : meseria lor era facerea corturilor.
4  Pavel  vorbea  în  sinagogă  în  fiecare  zi  de
Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.
5 Dar  când  au  venit  Sila  şi  Timotei  din
Macedonia,  Pavel  s-a  dedat  în  totul
propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este
Hristosul.
6  Fiindcă  iudeii  i  se  împotriveau  şi-l
batjocoreau, Pavel şi-a scuturat hainele şi le-a
zis : „Sângele vostru să cadă asupra capului
vostru ; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi
duce la Neamuri.” 
7 Şi, după ce a ieşit de acolo, a intrat în casa
unui om temător de Dumnezeu,  numit  Iust,  a
cărui casă era vecină cu sinagoga.
8 Dar Crisp,  fruntaşul  sinagogii,  a  crezut  în
Domnul  împreună cu toată casa lui.  Şi  mulţi
dintre  corinteni,  care  auziseră  pe  Pavel,  au
crezut şi ei şi au fost botezaţi.
9  Noaptea,  Domnul  a  zis  lui  Pavel  într-o
vedenie : „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea,
10 căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune
mâna  pe  tine,  ca  să-ţi  facă  rău  :  vorbeşte,
fiindcă am mult norod în această cetate.”
11 Aici  a  rămas un an şi  şase luni şi  învăţa
printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu. 

Răscoala Iudeilor
12 Pe  când  era  Galion  cârmuitor  al  Ahaiei,
iudeii  s-au  ridicat  cu  un  gând  împotriva  lui
Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată
13 şi au zis : „Omul acesta aţâţă pe oameni să
se închine lui Dumnezeu într-un fel care este
împotriva Legii”...                           [Va continua]
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  CAPITOLUL 17
Pavel la Atena – Cuvântarea

29  Astfel,  dar,  fiindcă  suntem  de  neam  din
Dumnezeu,  nu  trebuie  să  credem  că
Dumnezeirea  este  asemenea  aurului  sau
argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea
şi iscusinţa omului.
30  Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de
neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor
de pretutindeni să se pocăiască ;
31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca
lumea după dreptate,  prin Omul pe care L-a
rânduit  pentru  aceasta  şi  despre  care  a  dat
tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin
faptul că L-a înviat din morţi…” 
32 Când au auzit ei de învierea morţilor, unii
îşi  băteau  joc,  iar  alţii  au  zis  :  „Asupra
acestor lucruri te vom asculta altă dată.”
33 Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
34 Totuşi  unii  au  trecut  de  partea  lui  şi  au
crezut ; între aceştia era Dionisie areopagitul,
o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu
ei.  

CAPITOLUL 18
Pavel la Corint

1 După aceea Pavel a plecat din Atena şi s-a
dus la Corint.
2 Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de
neam din Pont, venit de curând din Italia, cu
nevasta  sa,  Priscila,  deoarece  Claudiu
poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A
venit la ei.

 Un călător povestește : „Este primăvară. Tufișurile de portocali  inundate de
flori albe și roz-pal miros amețitor. Coliba cea mai mică și stânca cea mai golașă sunt
îmbrăcate în trandafiri. Ai putea crede că soarele sudic făcea să apară prin farmec flori
din pietre, așa de plin, de greu, de parfumat atârnau pe pantele și  pereții  stâncilor:
mușcate, trandafiri, heliotrope, iarbă-grasă. 

Marea  lucea  transparentă,  aproape  sticloasă,  valurile  loveau  doar  încet  în
stânci, în aerul nemișcat al serii. Palmierii se înălțau strălucitor de verde și de liniștit
pe mal,  peste apa albastră.  Chiar pe malul  mării,  înconjurat  de grădini de palmieri
frumos îngrijite este situat „cazinoul” cu încăperile lui fastuoase. 

Printre șirurile de servitori și paznici cu galoane intri în sala de joc, dotată cu
tot luxul din lume. Draperii groase estompează lumina vie a soarelui. O liniște ciudată
stăpânește în sală, numai din când în când răsună câteva acorduri ale unei muzici în
surdină. 

Zgomotul rostogolirii monedelor de aur este aproape singurul care răsună în
urechi. În jurul a patru mese de joc stau jos și se înghesuie cam două sute de oameni,
printre ei multe doamne în cele mai elegante ținute. 

Aceste cete s-au revărsat aici laolaltă din toate țările, pentru a se îmbogăți fără
osteneală la masa de joc. De pe chipuri strălucesc priviri întrebătoare, nădăjduitoare,
avide ; ici și colo îți bate la ochi zvâcnetul nervos al gurii, tremurul ușor al mâinilor,
încordarea și emoția.

O doamnă paralizată  este  dusă de doi  slujitori  pe  un loc reținut,  un domn
bolnav de gută vine în două cârje și toți privesc la bila de fildeș. 

Acolo este un domn cu părul alb ca zăpada ; mâinile îi tremură când strânge
monedele de aur pe care le-a câștigat ; dincolo este o doamnă în mare doliu, care, se
pare,  că  vrea  să-și  uite  aici  durerea.  Înghesuiala  este  mare.  Mesele  sunt  ocupate
împătrit. Briliantele scânteiază, trenele lungi foșnesc, aurul zornăie și sclipește ... 
                                                         [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 (XXI) Competiţia lui Darwin

În al doilea rând, Wilberforce argumenta, la fel ca Sir Charles Lyell, lipsa din straturile
geologice ale Terrei  a oricărei evidenţe de specii  tranzitorii între o specie distinctă şi  alta.  

Argumentelor  lui  Wilberfoce,  Darwin  a  răspuns  cu  o  concesiune  pe  care  toţi
evoluţioniştii după el au acceptat-o :  dovezi de acest fel încă nu au fost descoperite, acesta
dovedind că teoria lui Darwin are lacune, (în engleză „gaps”).

A. N. Wilson comentează că din 1859 până azi,  deci timp de aproape 160 de ani,
darwiniştii nu au fost capabili să dea răspuns acestei provocari lansate de Wilberforce şi Lyell :
„Din câte ştiu eu, nici un darwinist nu a dat vreodată un răspuns satisfăcător celor două puncte
ale lui Wilberforce” (pagina 258).

Reacţiile lui Darwin - „adio teorie !”
Citind materialele criticilor, Darwin a înţeles că oamenii de ştiinţă din vremea lui îi

puneau  la  îndoială  teoria  că,  la  fel  după  cum trăsăturile  animalelor  modificate  genetic  se
moştenesc, se moştenesc şi trăsăturile speciilor care se transformă dintr-o specie în alta. 

Nicio astfel  de dovadă nu a fost  găsită până în prezent.  Argumentul  acesta l-a
frământat  pe  Darwin  zilnic  şi  încerca  din  răsputeri  să  dovedească  corectitudinea  acestui
argument în noile ediţii ale Originii Speciilor. 

A dedicat  doar  un  singur  capitol  acestui  subiect  spinos.  Curios,  dar  foarte  puţin
cunoscut şi decisiv de important şi extrem de relevant, este faptul că printre cele 100.000 de
cuvinte scrise de Darwin pe marginile paginilor celor cinci (5) ediţii ale Originii Speciilor, se
află urmatoarea frază : „if this were true, adios theory”, (pagina 279 : „Dacă asta este adevărat,
adio teorie !”)

Ce înseamnă acesta ?  Darwin a recunoscut că dacă modificările speciilor nu se
moştenesc şi  nu rămân permanente acestă realitate exclude posibilitatea transformării
unei specii în alta.                          [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 12 Ouă – doar ouă
Desigur,  ei  au  avut  tot  dreptul  să  continue  a
vinde ouă. 
Desigur ei au considerat că o capitulare în faţa
lui  Marning  Caspar  ar  fi  o  nebunie.  Oare  a
fost ? 
Ei au cheltuit deja aproape două sute de dolari
pentru examene radiologice şi alte tratamente,
în  timp  ce  câştigul  din  ouă  se  ridica  abia  la
câţiva  dolari.  Exprimată  în  dolari  şi  cenţi,
afacerea nu era deloc rentabilă. 
Pe  lângă  aceasta,  ei  ar  fi  pierdut  pacea
sufletească  a  cărei  valoare  nu  se  poate  preţ.
Mai  relatez  o  întâmplare,  fără  prea  multe
comentarii. 
Un prieten al meu a fost surprins să afle că un
preot a părăsit amvonul acum câţiva ani şi s-a
apucat  să  practice  medicina.  Întrebat  de  ce  a
făcut aceasta, el a răspuns : 
„M-am  apucat  de  medicină  fiindcă  am
constatat  că  oamenii  plătese  mult  mai  mulţi
bani pentru a se îngriji de corpurile lor decât
de sufletele  lor”.  Câţiva ani  mai târziu,  omul
acesta a părăsit medicina şi a devenit avocat. 
Foarte nedumerit, prietenul l-a întrebat din nou
şi a primit răspunsul : 
„M-am  apucat  de  avocatură  pentru  că  am
constatat  că  oamenii  plătese  mai  mulţi  bani
pentru că îşi fac de cap decât pentru trupul şi
sufletul lor”. [Va continua]

PROVERBE LATINE
PÂINE

• Pâinea taie ce nu taie sabia. • Limba spune o
vorbă, pâinea - două. • Pâinea orânduieşte tot
ce-i  scăpătat  şi-nvălmăşit  în  casă.   [Din
Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros,  Bucureşti,
1976].

CARTEA VECHE  
320. Sufletul omenesc

„  ...  oricine  va  vrea  să-şi  scape  viaţa  o  va
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru
Mine o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să
câştige  toată  lumea,  dacă  şi-ar  pierde
sufletul ? Sau ce ar da un om în schimb pentru
sufletul său ?” Evanghelia după Matei 16 : 25 - 26
Un  pescar  sărman  de  pe  insula  Samos
prinsese odată un peşte, pe care se pregătea
să şi-l fiarbă.
Curăţându-l  în  pântecele  lui  găsi  o  perlă  de
mare  preţ.  Nu  putu  însă  să-i  ghicească
valoarea  de  aceea  cutreieră  pe  la  mai  mulţi
cunoscători de atari lucruri.
Însă nici aceştia nu preţuiră în mod egal perla,
ci unii îi dădură mai puţin, alţii mai mult pe ea.
Unul îi oferi 5 taleri¹, altul 10, al treilea 100, iar
cel din urmă îi oferi 300 de taleri şi o obţinu.
Aşa este şi cu sufletul omenesc. 
Adam şi Eva şi-au preţuit sufletul numai cu un
măr [n.r. în Biblie nu este scris ce fel de fruct era],
pe  Iosif  l-au  vândut  fraţii  săi  pentru  20  de
arginţi, sufletul lui David luptându-se cu Goliat,
a fost preţuit mai mult, promiţându-i-se în cazul
înfrângerii o împărăţie. Dumnezeu Tatăl nostru,
dintre toate creaţiunile Sale, preţuieşte cel mai
mult sufletul omenesc. ¹ [Talerul era o monedă din
argint şi avea 28 – 29 de grame]

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 4
SAVONAROLA

În  timp  ce  Columb  descoperi  America,
locuitorii  din  Florenţa,  Italia,  descoperiră  în
Savonarola pe cel mai mare predicator. 
Dacă  solul  Italiei  ar  fi  fost  ca  cel  al
Germaniei,  lucrurile  ar  fi  luat  o  altă
întorsătură şi Savonarola, nu Luther, ar fi fost
instrumentul de producere al Reformei. Aşa a
rămas  doar  un  precursor  al  Reformei
protestante. 
Girolamo  Savonarola  s-a  născut  la  14
Septembrie 1452, la Ferrara, Italia. El era al
treilea  într-o  familie  de  şapte  copii,  cinci
băieţi şi două fete. Părinţii au avut o cultură
aleasă.  Deşi  erau  doar  mijlocaşi  ca  stare
materială, totuşi ei s-au bucurat de o deosebită
influenţă  la  curtea  Ducelui  de  Ferrara.
Bunicul  său,  care  i-a  dat  educaţie  în  primii
ani, era medic renumit la curtea Ducelui. 

Părinţii săi au intenţionat să-l dea la medicină,
ca  să  devină  succesorul  bunicului  său.  Dar
Dumnezeu a avut alt plan cu el. 
De  mic  copil  era  retras  şi  tăcut,  jocul  nu-l
atrăgea prea mult. 
La şcoală a fost foarte silitor. 
Ca student i-au plăcut mult artele şi filozofia. 
L-a  studiat  pe  Aristotel,  dar  scrierile  marelui
filozof  grec  au  lăsat  dorinţele  adânci  ale
sufletului său nesatisfăcute. Filozofia lui Plato
i-a plăcut ceva mai mult. 
După aceea a citit  scrierile lui Augustin şi ale
lui Toma d’Aquino. Acestea au fost o adevărată
hrană pentru sufletul său. 
Ele  l-au  determinat  ca  de  tânăr  să-şi  predea
viaţa sa lui Dumnezeu. 
Îi plăcea să mediteze, să fie în singurătate. 
De multe  ori  se ducea  pe  câmp sau  pe  valea
râului Po şi acolo uneori cânta, alteori plângea. 
Când mergea la biserică, îngenunchea şi stătea
acolo ore întregi  vărsându-şi  focul  inimii  sale
tinere lui Dumnezeu.        [Va continua în numărul viitor]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mărul  lui  Tell –  Wilhelm  Tell  a  fost
legendarul erou naţional al Elveţiei în războiul
de independenţă împotriva împăratului Albert
al Austriei (1308). 
Refuzând  –  spune  legenda  –  să  îl  salute  pe
guvernatorul  imperial  Gessler,  Tell  a  fost
condamnat de acesta să tragă cu arcul într-un
măr aşezat pe capul copilului său.
El a trecut cu succes prin această primejdioasă
încercare,  şi  de  atunci,  „mărul  lui  Tell”  a
devenit simbolul unei reuşite bazate pe o mare
iscusinţă. 
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