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Editorial. Să devin fericit ! 

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

27 Acest om pe care l-au prins iudeii era
să fie omorât de ei ; şi eu m-am dus repede
cu ostaşi şi  l-am scos din mâna lor, căci
am aflat că este roman.
28 Am vrut  să aflu pricina pentru care-l
pârau, şi l-am adus înaintea soborului lor.
29 Am găsit  că era pârât  pentru lucruri
privitoare la Legea lor, dar că nu săvârşise
nicio  nelegiuire  care  să  fie  vrednică  de
moarte sau de lanţuri.
30 Mi  s-a  dat  însă  de  ştire  că  iudeii  îl
pândesc  ca  să-l  omoare  ;  l-am  trimis
îndată la tine şi am făcut cunoscut şi celor
ce-l  învinuiesc  să-ţi  spună  ţie  ce  au
împotriva lui. 
Fii sănătos.”
31 Ostaşii,  după  porunca  pe  care  o
primiseră,  au  luat  pe  Pavel  şi  l-au  dus
noaptea până la Antipatrida.
32 A  doua  zi,  au  lăsat  pe  călăreţi  să-şi
urmeze drumul  înainte  cu  el,  iar  ei  s-au
întors în cetăţuie.
33 Ajunşi  în  Cezareea,  călăreţii  au  dat
scrisoarea în mâna dregătorului şi au adus
pe Pavel înaintea lui.
34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea,
a întrebat din ce ţinut este Pavel. Când a
aflat că este din Cilicia,
35 „Te voi  asculta”,  a zis  el,  „când vor
veni pârâşii tăi.” Şi a poruncit să fie păzit
în palatul lui Irod.                               [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
FAPTELE APOSTOLILOR

CAPITOLUL 23 
Pavel este dus la Cezareea

19 Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat
deoparte şi l-a întrebat : „Ce ai să-mi spui
?”
20 El a răspuns : „Iudeii s-au sfătuit să te
roage  să  aduci  mâine  pe  Pavel  înaintea
soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi
mai cu de-amănuntul.
21 Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi
de  patruzeci  dintre  ei  îl  pândesc şi  s-au
legat cu blestem să nu mănânce şi să nu
bea nimic până nu-l vor omorî ; acum stau
gata şi n-aşteaptă decât făgăduinţa ta.”
22 Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi
i-a poruncit  să nu spună nimănui că i-a
descoperit aceste lucruri.
23 În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a
zis : „La ceasul al treilea din noapte, să
aveţi  gata două sute  de ostaşi,  şaptezeci
de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să
meargă până la Cezareea.”
24 Le-a  poruncit  să  aducă  şi  dobitoace
pentru Pavel,  ca să-l pună călare şi  să-l
ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix.
25 Lui  Felix  i-a  scris  o  scrisoare  cu
următorul cuprins :
26 „Claudius  Lisias  către  preaalesul
dregător Felix : Plecăciune !

Recent  [N.r.  ...  în  1909],  ziarele  americane  s-au  ocupat  intens  de  domnul
Rockefeller. Este numit regele petrolului, pentru că are în mână cea mai mare partea a
comerțului cu petrol ; el trece drept omul cel mai bogat de pe pământ. 

Averea lui este estimată la mai multe miliarde (un miliard de dolari = 4.250 de
milioane de mărci).

Acest  bărbat  lăsase  deja  de  câteva  luni  cea  mai  mare  parte  a  averii  lui,
testamentar, statului, iar copiilor lui le-a asigurat numai o sumă relativ mică. 

Atunci a lăsat să intervină o cotitură importantă în deciziile lui. Și anume, a
hotărât să se înstrăineze încă din timpul vieții de toată averea lui, deoarece nu mai voia
să știe nimic despre bani. 

Din cauza acestei noi idei a lui Rockefeller, în Statele Unite s-a declanșat cea
mai însuflețită uimire, a fost asaltat cu întrebări, oare ce-l determină să se facă singur
sărac, de bunăvoie ? 

Domnul  Rockefeller  l-a  informat  pe  un  corespondent  de  ziar,  în  urma
întrebărilor, următoarele : „Singurul motiv pentru care am luat această hotărâre, să-mi
înstrăinez  deja  de  acum averea  de  miliarde,  este  acela  că  m-a  cuprins  o  scârbă
irezistibilă de tot ce înseamnă bani sau are legătură cu banii. 

Nici nu știu câte miliarde mi-au trecut prin mâini în decursul vieții ; în orice
caz, de când mă știu, fiecare zi a existenței mele a fost umplută numai cu gândul la
bani. Bani - seara, bani - dimineața, bani - ziua și bani - noaptea. 

Tot ce am făcut și tot ce n-am făcut s-a precizat în oarecare sume și nu puteam
să spun nici un cuvânt fără ca acesta să nu fi avut pentru mine vreun efect avantajos
sau dezavantajos asupra averii mele. 

Am suportat până acum această povară, care seamănă cu robia, și a trebuit să
ascult  fără să mă opun că eu,  pentru că eram cel  mai  bogat  om din lume,  eram
considerat și fericit.                                                                                                                                                            [Continuarea în pag. 2]

             



  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

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 !”

„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

PROVERBE LATINE
RISIPĂ

• Tot risipind întruna, dai şi mării de fund. • O
zi, mănâncă gras ; o zi – lasă-mă, să te las. • Cu
lingura, îngrămădeşte ; cu polonicul, risipeşte.
• Oala găurită nu păstrează apa. • Apa care vine
mare  e  semn că  se  termină.  [Din  Proverbe  şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
331. T ria sufletească ă

Un rege al Granadei (cu numele Chichito)
fu detronat de răsvrătiţi şi alungat. 
Însoţit  numai  de  puţini  aderenţi  îşi  urma
calea sa în tăcere spre graniţă. 
Când  ajunse  pe  vârful  unui  munte,  privi
înc-odată  spre  locurile  atât  de  iubite  lui.
Durerea  îl  copleşi  în  aşa  măsură  că
leşinând a căzut la pământ.
Mama lui  văzându-l  în  starea aceasta  şi
văzând  că  însoţitorii  lui  de  asemenea
lăcrimau,  zise  mustrător  aceste  cuvinte  :
„E tocmai la loc, ca să plângeţi ca femeile,
după ce nu aţi luptat ca bărbaţii”.
Câţi creştini nu fac ca acest rege nenorocit
şi predau diavolului, - fără luptă, - cetatea
inimii  lor  şi  abia  târziu  cunosc  ce  au
pierdut  în  sufletul  lor.  Ce  bărbăteşte  ar
lupta  însă  cu  ajutorul  Lui  Dumnezeu
pentru recâştigarea sufletului lor,  dacă ar
avea tăria inimii acestei mame de rege !

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 6

JAN HUS
Mamă  sa  era  o  bună  credincioasă  şi  a
căutat  să-i  dea o creştere  în  temerea de
Dumnezeu. A făcut şcoala în comuna sa,
apoi întră în universitatea din Praga, unde
a fost primit să studieze gratuit din cauza
că  era  sărac.  Se  spune  că  mama  sa  l-a
însoţit  şi  când s-au apropiat  de  oraş,  ea
îngenunche  alături  de  băiatul  ei  şi
ceru  ca  Tatăl  orfanilor  să-i  dea
binecuvântarea şi să-i poarte de grijă. 
O, de ar face părinţii şi azi acelaşi lucru
când  îşi  trimit  copiii  la  oraş  la  şcoală.
În 1396 termină cu bine universitatea şi
fiind binevăzut, e luat ca profesor. 
Având un deosebit succes, în anul 1401 e
numit decan al facultăţii de filozofie, iar
în 1403 e ales rector al universităţii. În

anul 1402, el intră în tagma preoţească fiind
hirotonit ca preot catolic al capelei Betleem.
Înaintaşul său la capela Betleem a dat mare
importanţă  predicării  Evangheliei  în  limba
poporului.  Cu  toată  opoziţia  papei,  Hus
păstra  obiceiul  acesta.  Amvonul  acestei
capele  avea  să-i  arate  convingerile  sale,
îndrăzneala sa, tăria sa. Aici învăţă să simtă
cu poporul, să se înfrăţească cu ei. Cu câţiva
ani înainte, în Anglia, un preot catolic numit
John  Wycliffe  (1320-1384),  profesor  la
Oxford, a protestat cu toată puterea împotriva
purtării scandaloase a călugărilor cerşetori şi
a  superstiţiilor  din  biserica  catolică.  El
pretindea  că toate  învăţăturile  bisericii  care
sunt în  contrazi - cere cu Sfânta Scriptura,
singurul  izvor  de învăţătura  pentru creştini,
să  fie  scoase  afară.  Între  acestea  se
cuprindeau  :  celibatul  la  preoţi,  liturghia,
purgatoriul, închinarea la icoane, rugăciunile
către  sfinţi,  folosirea  la  slujbele  religioase
exclusiv a limbii latine, ascunderea Bibliei de
popor, indulgenţele etc. ....             [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Memento mori  (lat.  „Adu-ţi aminte că
vei muri”) - vechi adagiu latin, adoptat în
secolul  al  XII-lea  ca  salut  de  către
călugării trapişti (ordin religios din Trappe
– Franţa).  În  antichitate  se  vindeau mici
cranii de lemn sau de fildeş, pe care erau
scrise  cuvintele  „memento  mori”,  spre  a
aminti asceţilor că sunt muritori. 
În epoca Renaşterii, sculptori de talent au
dat  acestor  capete  de  om  valoarea  unor
obiecte  de  artă,  care  de  asemenea  erau
denumite „memento mori”.  În Eclesiastul
9 : 5 scrie : „Cei vii, în adevăr, măcar ştiu
că  vor  muri ...  ”. Dar  mă  pot  întreba  :
„Unde voi ajunge după aceea?” 

CAPITOLUL 14 Pisici şi crocodili
Dacă cineva se trezeşte noaptea şi constată
că  un  hoţ  a  pătruns  în  locuinţă,  frica
acţionează centrul emotiv care trimite mesaje
acestor  glande  pentru  producerea  mărită  a
hormonilor,  dând  posibilitatea  inimii
individului  să  bată  mai  puternic  şi  să
acumuleze  mai  multă  energie  fie  pentru  o
luptă,  fie  pentru  o  fugă.  Acest  surplus  de
energie  oferit  de  glande  poate  duce  la
salvarea vieţii dacă cineva este fugărit de un
leu, sau întâlnit  de un răufăcător la drumul
mare.  Dacă  însă  o  persoană  stă  în  amiaza
mare  în  toată  siguranţa  în  locuinţa  sa  şi
permite  minţii  sale  să  se  gândească  la
spărgători  şi  la  tauri  care  îl  atacă,  centrul
emotiv  va  trimite  mesaje  de  alarmă  către
glande  şi  inima  precum  şi  tensiunea  vor
acţiona ca şi când individul ar fi  realmente
atacat.  Cum s-a arătat  deja, corpul,  în mod
normal,  are  nevoie  de  aceşti  hormoni,  dar
dacă  săptămâni  şi  luni  în  şir  este  supus  la
suprasolicitări,  vor  avea  loc  reacţii
dăunătoare. Încordările (stressul) nu sunt nici
pe  departe  atât  de  răspunzătoare  pentru  o
mulţime  de  boli,  cât  sunt  propriile  noastre
reacţii faţă de aceste încordări ...      [Va continua]

[Continuarea din pagina 1] 

N-am fost deloc fericit, abia acum mă gândesc să devin. Nu mai vreau să știu
nimic despre bani, nimic despre bursă, nimic despre speculații, despre câștiguri sau
pierderi. Puteți să mă credeți, domnul meu, că toate acestea îmi vor fi de acum încolo
îngrozitor de indiferente. Vreau să-mi lepăd miliardele și voi păstra numai atât cât să
pot trăi într-o bunăstare modestă. Trei, până la patru sute de mii de dolari ar trebui
să-mi ajungă cu desăvârșire, căci n-am fost niciodată un om obsedat de lux și nici nu
nutresc o simpatie pentru vreun sport costisitor sau ceva asemănător. Nevoile mele și
ale familiei mele, care se alătură dorințelor mele, se lasă satisfăcute cu o sumă de
bani, care în comparație cu veniturile mele de acum merită să fie numite un mărunțiș
ridicol”. Această decizie a celui mai bogat om al prezentului este un eveniment care îi
poate  deschide  ochii  câte  unuia  care  caută  fericirea  în  bani.  Firește  că  domnul
Rockefeller  se  înșeală  dacă  se  gândește  că  prin  darea  la  o  parte  a  multelor  sale
milioane va deveni fericit ; probabil știe că ea nu se obține prin aceasta.   

Oricum,  prin  aceasta  a  înlăturat  un  mare  obstacol,  care  îl  împiedica  de  la
apucarea adevăratei fericiri a inimii. În orice caz, el nu mai făcea parte dintre oamenii
care își pun încrederea în bani. Nici bogăția, nici sărăcia nu aduc fericirea adevărată ;
aceasta se găsește numai în Persoana minunatului Mântuitor, a Fiului lui Dumnezeu. 

Cine-I aduce Lui povara vinei, cine pășește, crezând, sub puterea ispășitoare a
sângelui Său, cine-și deschide inima, ca Isus să devină Domn și singurul Stăpân în
casa  și  în  viața  lui,  acela  găsește  acea  fericire  adevărată,  care  în  Cuvântul  lui
Dumnezeu este numită „viața veșnică”.         [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]
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