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Editorial. Cine fura să nu mai fure [Efeseni 4 : 28] „Hoţul trebuie să dea înapoi ...”. [Exod 22:3]

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

Pavel înaintea lui Festus
27  Doi  ani  au  trecut  astfel  ;  şi,  în  locul  lui
Felix, a venit Porcius Festus. 
Felix  a  vrut  să  facă  pe  placul  iudeilor,  şi  a
lăsat pe Pavel în temniţă.   

CAPITOLUL 25
1 Festus, când a venit în ţinutul său, după trei
zile, s-a suit de la Cezareea în Ierusalim.
2 Preoţii cei mai de seamă şi fruntaşii iudeilor
i-au adus plângere împotriva lui Pavel. 
L-au rugat cu stăruinţă 3  şi i-au cerut, ca un
hatâr  pentru  ei,  să  trimită  să-l  aducă  la
Ierusalim. 
Prin  aceasta  îi  întindeau  o  cursă,  ca  să-l
omoare pe drum.
4 Festus  a  răspuns  că  Pavel  este  păzit  în
Cezareea şi că el însuşi are să plece în curând
acolo.
5 „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi
să se coboare împreună cu mine şi, dacă este
ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.”
6 Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece
zile ; apoi s-a coborât la Cezareea. 
A doua zi, a şezut pe scaunul de judecător şi a
poruncit să fie adus Pavel.
7 Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la
Ierusalim l-au înconjurat şi au adus împotriva
lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau
dovedi.
8 Pavel a început să se apere şi a zis : „N-am
păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor,
nici  împotriva  Templului,  nici  împotriva
cezarului.”                                             [Va continua]
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CAPITOLUL 24 
Apărarea lui Pavel

19 Ei înşişi ar trebui să se înfăţişeze înaintea
ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva
mea.
20 Sau  să  spună  aceştia  singuri  de  ce
nelegiuire  m-au  găsit  vinovat,  când  am  stat
înaintea  soborului,  21 afară  numai  doar  de
strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul
lor : „Pentru învierea morţilor sunt dat eu în
judecată astăzi înaintea voastră.” 
22 Felix,  care  ştia  destul  de  bine  despre
„Calea” aceasta, i-a amânat zicând : „Am să
cercetez  pricina  voastră  când  va  veni
căpitanul Lisias.”
23 Şi  a  poruncit  sutaşului  să  păzească  pe
Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu
oprească  pe  nimeni  din  ai  lui  să-i  slujească
sau să vină la el.

Pavel stă de vorbă cu Felix
24 După câteva zile, a venit Felix cu nevasta
sa,  Drusila,  care  era  iudeică;  a  chemat  pe
Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos
Isus.
25 Dar,  pe  când  vorbea  Pavel  despre
neprihănire,  despre  înfrânare  şi  despre
judecata viitoare,  Felix, îngrozit, a zis :  „De
astă dată, du-te ; când voi mai avea prilej, te
voi chema.” 26 Totodată el trăgea nădejde că
Pavel are să-i dea bani ; de aceea trimitea şi
mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

Un comandant de regiment, care era un creștin adevărat și un mărturisitor al lui Isus, a
primit  de curând un pachet  cu cartușe și  câteva mărunțișuri  destul  de nevaloroase,  cum se
găsesc pe câmpul de instrucție și în barăci. Alături era următoarea scrisoare : N. N., 11.08.09,

Mult stimate domnule colonel,
Ceea ce primiți este ceva ciudat. Trebuie să-i spun domnului colonel cum se face că

trimit aceste lucruri ciudate. – Am slujit între anii 1898 - 1900 în compania a șaptea. 
Deoarece  pe  vremea  aceea  eram  foarte  interesat  de  tragerile  nesistematice,  am

hotărât să-mi iau acasă câteva cartușe ca amintire. 
A fost  ușor să ajung în posesia cartușelor oarbe, deoarece se întâmpla adesea să

venim de la  serviciul  de luptă în  cazarmă cu cartușele rămase.  Mai  greu era să ajung în
posesia cartușelor de luptă.  Dar și  pentru acestea s-a ivit  ocazia.  Eram în tabără. Aveam
tragere cu proiectile de război ; mi-am băgat în buzunarul pantalonilor o ramă, ca în final s-o
iau acasă. Am avut noroc că după trageri n-am fost verificați. Le-am păstrat cu grijă în saltea
până am primit concediu ca să merg acasă, unde am luat apoi totul cu mine. 

Pe vremea aceea nu mi-am făcut probleme de conștiință, deoarece nu fusese un furt
propriu-zis  și  nici  n-am avut  intenții  rele  cu  ele.  În  afară  de  aceasta,  pe  atunci  nu  eram
convertit și desconsideram asemenea lucruri. 

Dar acum, după ce m-am întors la Păstorul și  Supraveghetorul sufletelor noastre,
Isus, nu numai că nu pot să fac astfel de lucruri, ci nici nu pot să las în posesia mea asemenea
lucruri, pe care le-am agonisit într-un mod nedrept. 

Așa că pentru a-mi despovăra conștiința, m-am hotărât să trimit aceste lucruri înapoi.
Stimate domnule colonel, când am aflat că și dumneavoastră sunteți un copil al lui Dumnezeu,
le-am trimis la dumneavoastră ; de fapt ar fi trebuit să le trimit la companie. 

– Vă rog, dacă este posibil, să faceți ordine în aceste lucruri. Nu știu dacă puteți. Ce
va ieși din aceasta, va trebui să suport. Dacă puteți să le dați pur și simplu domnului căpitan,
nu știu ; trebuie să las acest lucru în grija scumpului Domn Isus. Am pus alături o marcă ; vă
rog, de dragul lui Isus, să-mi comunicați câte ceva. Mulțumind cordial, Al dumneavoastră, H.
T. [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910] Acest om a înţeles că ceea ce a făcut el
cândva se numea / numeşte furt şi a decis să înapoieze lucrurile furate ... dar eu ?               
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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 !”

„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
RUŞINE

•  Ruşinea  este  pentru  cine  se  ruşinează.  •
Neruşinatul nu-şi află locul, oriunde şade i se
pare  strâmt.  •  Când  se  ruşinează,  câinele  îşi
pune pantaloni. [Din  Proverbe şi cugetări latine,
Albatros, Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
333. Timpul, folosirea lui

Un bărbat trecea pe malul mării şi aflând
un  săculeţ  de  pietri  fără  a  le  privi  mai
deaproape,  aruncă  cu  ele  asupra
rândunelelor de mare, cari se lăsau peste
valuri. Pietrile căzură pe rând în mare, şi
trecătorul a oprit numai pe cea din urmă.
Ce  mare-i  fu  mirarea  acasă,  când  la
lumina  focului  din  vatră  observă  că
pietricica păstrată era un diamant lucitor.
El  s-a  înapoiat  la  mal,  dar  comoara  lui
zăcea  în  fundul  mării,  nici  o  căinţă  şi
mustrare  de  sine  nu  i-a  putut  reîntoarce
comoara pierdută.
Astfel  de pietre  scumpe ne sunt  şi  zilele
date de Dumnezeu, cari dacă le pierdem,
le risipim, în jocuri şi nelucrare, nici când
nu le vom putea recâştiga.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 6

JAN HUS
Numărul  celor  ce  cereau  ca  Hus  să  fie
predat  papei  creştea din zi în zi.  Nu i se
mai  dădu  voie  să  predice  la  capela
Betleem.  De  aceea  el  se  despărţi  de
membri  săi  iubiţi  şi  se  retrase  la  ţară.
Pretutindeni  pe  unde  a  ajuns,  a  predicat
Evanghelia. El ţinu întruniri pe câmp. Sute
şi mii de oameni se adunară să-l asculte şi
erau gata să-i urmeze învăţăturile. 
El atacă indulgenţele şi spuse oamenilor să
nu-şi mai dea banii pe ele, căci nu pot să
dea  mântuire,  proclamă  Scripturile,
Cuvântul  lui  Dumnezeu,  ca  singura
autoritate  supremă  şi  că  nici  papa,  nici
împăratul  nu  trebuie  ascultat,  dacă
poruncile lor nu se potrivesc cu Cuvântul
lui Dumnezeu. 
În  felul  acesta,  încercarea  papei  de  a
înăbuşi lucrarea Evangheliei, mai degrabă
a slujit la răspândirea ei. 
Şi pe acolo îşi aduse aminte de credincioşii
de  la  capela  Betleem,  care  prin  el  se
apropiaseră  de  Dumnezeu.  Spre
mângâierea  şi  lămurirea  lor  că  nu  s-a
lepădat  de  adevărul  descoperit,  aşa  cum
pretindeau unii, el le-a scris o scrisoare în
care spunea : 
„Să ştiţi că numai îndemnat de învăţătura
şi  exemplul  lui  Cristos  m-am  retras  din
mijlocul vostru, spre a nu deveni pentru cel
cu gânduri rele o pricină de osânda veşnică
şi pentru cei buni un motiv de întristare şi
persecuţie. 
M-am retras pentru că preoţii nelegiuiţi să
nu  poată  opri  cu  desăvârşire  predicarea
Cuvântului  lui  Dumnezeu  între  voi.
Nicidecum nu v-am părăsit spre a tăgădui
adevărul  divin pentru care cu ajutorul lui
Dumnezeu sunt gata să mor”.

În  acest  timp,  lumea  catolică  era  rău
frământată.  Trei  papi  se luptau între ei  şi
nemaiavând  bani  pentru  susţinerea
armatelor  lor,  au pus în  vânzare  darurile,
slujbele şi binecuvântările bisericii. 
Pentru  curmarea  acestei  stări,  precum  şi
pentru  introducerea  unor  reforme  în
biserică,  împăratul  Sigismund  ceru  papei
Ioan al  XXIII-lea  convocarea unui  sinod.
Sinodul  fu  convocat  şi  se  adună  la
Constanţa, Elveţia, în noiembrie 1414. 
S-au  prezentat  18.000  de  episcopi,  2.400
cavaleri  şi  vreo  80.000  particulari  veniţi
din toate părţile. 
La acest  sinod fu invitat  şi  Hus ca  să se
justifice în privinţa învăţăturilor răspândite
de el. Împăratul Sigismund îi dădu un bilet
de liberă trecere şi îl asigură că nu i se va
întâmpla nimic. Regele Boemiei îi dădu şi
el  un  bilet.  Credincioşii  îi  cerură  să  nu
plece ca să nu i se întâmple ceva rău. 
El îşi dădea seama de primejdie şi totuşi fu
gata  să  plece.  Într-una  din  scrisorile  sale
adresate prietenilor săi din Praga, el scrise :
„Fraţii mei... Eu plec cu un bilet de liberă
trecere  de  la  rege  spre  a  mă  prezenta
înaintea  duşmanilor  care  mă  urăsc  de
moarte.  Mă  încredinţez  deplin
Dumnezeului Atotputernic şi Mântuitorului
meu.  Sper  că  va  asculta  rugăciunile
voastre arzătoare, ca să pună prudenţa şi
înţelepciunea pe buzele mele, aşa încât să
le pot rezista şi să-mi dea Duhul Său Sfânt
spre a mă întări în adevăr, astfel încât să
pot  înfrunta  cu  bărbăţie  ispitele,
închisoarea şi  dacă va fi  necesar chiar o
moarte crudă. Isus Cristos Însuşi a suferit
pentru aleşii Săi iubiţi. Să ne mirăm oare
că ajungem şi noi să suferim cu îndelungă
răbdare orice pentru mântuirea noastră ? 
El e Dumnezeu, iar noi făpturile Sale ; El e
Domnul nostru, iar noi suntem servii Săi ;
El  e  stăpânul  lumii,  iar  noi  nişte  bieţi
muritori vrednici de ocară ...       [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mens  sana  in  corpore  sano  (lat.  „O
minte sănătoasă într-un corp sănătos”) - E
deviza  sportului. Aparţine  lui  Iuvenal.
Omul cu adevărat înţelept – spune poetul în
Satire (X,  536)  –  nu  cere  cerului  decât
sănătatea  spiritului  dimpreună  cu  sănătatea
corpului.  Odată  cu  dezvoltarea  sporturilor,
cuvintele  lui  Iuvenal  au  căpătat  şi  o  altă
interpretare  :  sănătatea  trupească
condiţionează şi asigură pe cea a minţii. 
[N.n. Afirmația este valabilă ca regulă a vieţii, dar
există excepţiile ... realitatea existenței unora dintre
semenii noștri, care deși sunt bolnavi din punct de
vedere fizic … totuși strălucesc de bucurie, datorită
Lui Dumnezeu care le dă puterea de-a merge mai
departe, deşi din punct de vedere uman nu ar avea
niciun motiv de bucurie, de pace etc. „Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Hristos Isus”.  Filipeni 4 : 7]

CAPITOLUL 14 Pisici şi crocodili
Cunosc  încă  o  reţetă  demnă  de  o  mie  de
dolari.  Am  prescris-o  de  multe  ori  atât  la
bărbaţi cât şi la femei bolnave. În prezent ea
este cu mult mai valoroasă pentru oricine o
memorează şi ia hotărârea ca să-i fie normă
în gândire şi vorbire : 
„Încolo, fraţii  mei,  tot ce este adevărat,  tot
ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot
ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi
orice laudă,  aceea  să  vă  însufleţească”.
(Filipeni 4 : 8, 9b) 

CAPITOLUL 15 Sunteţi tot atât de
bătrân ca şi arterele dvs.

În alergarea zilnică printre furcile caudine ale
multor  ucigaşi,  ştiinţa  medicală  oferă  un
ajutor deosebit alergătorului. 
El  poate  să  treacă  în  siguranţă  pe  lânga
domnul  Diabet,  orbindu-l  cu câteva  seringi
de insulină. Adesea, domnul Cancer poate fi
înlăturat prin talentul unui chirurg. 
Chiar şi doamna  Pneumonie poate acum să
fie răpusă împuşcând-o cu penicilină. 
Dar,  dealungul  acestui  drum  întâlnim  pe
doamna  Arterioscleroză care  sfidează  cu
succes  armele  medicale  şi  mânuieşte  un
pumnal tot mai mare pe an ce trece. [Va continua]


	Pavel înaintea lui Festus

