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Foaia Creștinului 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Inima omului se 

gândește pe ce 

cale sa meargă,dar 

Domnul îi 

îndreaptă pașii. 

    Proverbe 16:9 

De bucurie am ieșit în ploaie  pentru câteva momente, mi-am ridicat mâinile înspre  cer și 

am mulțumit Domnului. Vă dați seama? Dumnezeu  găsise cu cale să asculte cântarea 

unui biet alergător...dar totuși acel alergător era important pentru El. 

Marian Ciprian 

STUDIU 

Cum trebuie să fie disciplinat un om care a păcătuit? 

 În studiul Viaţa creştină, autorul scrie: „Orice credincios se poate afla 
uneori în poziţia stânjenitoare de a vedea pe un frate sau pe o soră comiţând un 
păcat oarecare”. Iar „Dr. Gene Getz în cartea sa Building Up One Another 
(Edificare reciprocă), prezintă şase linii călăuzitoare ... : 
"1. Mustrarea trebuie făcută cu o preocupare profundă şi cu dragoste... 
2. Pentru a fi eficientă, mustrarea trebuie să fie adesea personală... 
3. Mustrarea trebuie să fie persistentă... 
4. Mustrarea trebuie făcută din motive curate...  
5. Mustrarea trebuie să fie făcută cu un scop bun... 
6. Mustrarea trebuie să fie un produs normal al funcţionării adecvate a Trupului 
lui Cristos..." (Preluat din Viaţa creştină, Manualul studentului, by BEE 
International, Vienna, Austria, 1989, p. 344 - 345). 

 

SFATUL COPIILOR 

 “Să nu furi” este  a IV-a poruncă pe care o dă Dumnezeu lui Moise...Furtul este 

luarea unui obiect fără aprobare.Domnul să vă ajute dragi copilași să nu împrumutați 

obiecte si să nu le înapoiați pentru furtul este un păcat,iar  păcatul aduce moartea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL-Fericirile expirate 

„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte;și după ce a    șezut 

jos,ucenicii Lui s-au apropiat de El. 

Apoi a început să vorbească si sa-i invețe astfel:”Ferice 

de...”(Matei 5:1-3)... 

”Îți mai lipsește un lucru...in ceruri...” (Luca 18:22)” 

Folosim aceleaşi cuvinte ca şi El ... dar cu alt înţeles. Într-un fel înţelege Domnul 
fericirea pe care ne-o promite şi total opusă este fericirea pe care ne-o imaginăm noi, şi pe 
care-o aşteptăm de la EL. Domnul Isus ne dă şi primim ceea ce ne-a promis … şi nu 
realizăm că suntem deja fericiţi, din punctul Lui de vedere ... şi insistăm pentru a obţine 
fericirea aşa cum o vede lumea. Îi facem unele cereri, (gândind 
în felul lumii), privind prin ochii lumii; care este manipulată de 
cel rău. Nu avem punctele ei de vedere, ci doar le împrumutăm 
pentru noi! Fericirile Lui sunt, nefericirile noastre! Suntem 
nefericiţi din cauza fericirilor Lui? EL fericeşte săracii, pe cei 
ce plâng, pe cei blânzi, pe cei flămânzi şi însetaţi. Ce de 
fericiri! Omul firesc pune aceste fericiri între ghilimele: 
“fericiri” (Iacov 5:11)!  
 Suferim de neascultare cronică. Este cea mai 
răspândită formă de opoziţie pe care I-o facem. Cu lacrimi şi 
justificări. Apelăm la dragostea Lui pentru a ne menţine firea în 
stare de funcţionare. “Fiţi sfinţi în toată purtarea voastră” (I 
Petr. 1:15), nu doar în 90% din ea. În matematica cerului “este 
mai ferice să dai decât să primeşti” (Fapte 20:35); împărţind 
din ceea ce am ... adun în cer (Luca 18:22). Ciudată matematică 
pentru noi. Pentru a aduna, trebuie să împarţi. Fruntaşului îi 
lipsea un lucru: o comoară în ceruri; aşa că Isus l-a învăţat cum să facă transferul de pe 
pământ, în ceruri. (De ce? Aici nu îi lipsea nimic, iar acolo nu avea nimic ... Era o 
disproporţie prea mare)!  
 În cer accesul valorilor de pe pământ se poate face foarte uşor, din punctul Lui de 
vedere. Domnul i-a explicat celui doritor de moştenire, care este contul în care să depună, 
precum şi modalitatea de transfer a banilor, a proprietăţii. Singura condiţie a celui care voia 
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să facă această depunere era să transfere toţi banii, nu doar o parte. În rest avea libertatea 
totală de-a îi da cui dorea el. Avea o libertate totală şi o singură condiţie de îndeplinit ... 
aceea pe care el nu a vrut să o îndeplinească. De aici i-a şi venit nefericirea; a plecat trist: 
“întristat de tot” (Luca 18:23,24) ... de la întâlnirea cu Isus, spre Care iniţial a alergat 
(Marcu 10:17)! 
 Privind peste ani, (în viitor), orice om poate realiza că, într-o zi va trebui să lase pe 
pământ tot ce a avut „al lui” timp de-o viaţă, iar dincolo, pentru o veşnicie poate să rămână 
sărac. (Este foarte reală expresia: „săracul de el”). Dar adevărata problemă nu este în 
portofelul omului, ci în mintea lui. Şi la bogat, Domnul i-a explicat cum stau lucrurile 
văzute din cer, fără a-i da mai multe detalii, (EL cel care era venit din cer şi înţelegea mai 
bine ce înseamnă să fii efemer, şi totuşi să poţi dobândi proprietăţi veşnice în timpul pe 
care noi îl numim viaţă)!  
 Înnoirea minţii a fost preocuparea constantă a Domnului, în relaţia cu oamenii cu 
care a stat de vorbă, (a se vedea, de exemplu cazul Martei, care 
se asemăna cu tânărul bogat; şi ei Domnul îi spune: „Marto, 
Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar 
un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea cea bună, 
care nu i se va lua.” (Luca 10: 41-42). În cazul ei, lucrul pe care 
nu îl avea era altul. Alt om, altă nevoie. Ea nu avea timp pentru 
EL ... este o situaţie des întâlnită printre apropiaţii Lui! Şi totuşi, 
ei cunosc adevăruri pe care ceilalţi nu le cunosc. Ceea ce pentru 
bogat era ceva nou, pentru ucenici, era un adevăr cunoscut de 
mult: „Nu vă strângeţi comori pe pământ ... ci strângeţi-vă 
comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina, şi unde 
hoţii nu le sapă, nici nu le fură” (Matei 6: 19, 20) ... pentru simplul fapt, că hoţii nu pot 
ajunge acolo (I Corinteni 6: 10 „ ... nici hoţii, nici cei lacomi ... nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu”). 
 Fruntaşul era gata să-L urmeze cu tot ce avea, dar, pe urmele Lui poţi păşi doar 
îndeplinind condiţiile puse de El, iar cerinţa obligatorie este renunţarea la tot. Isus nu a 
acceptat nici-un compromis. Însă ispita compromisului nu este nici azi expirată. Ea este 
întotdeauna proaspătă, pentru fiecare om al Lui în parte: “Nu renunţa la tot ce ai pentru a-L 
urma, încearcă să-L urmezi cu tot ce ai ...”. Dar secretul câştigului spiritual constă tocmai 
în renunţarea personală! Noi trecem poate prea uşor cu vederea, faptul că, cei doisprezece 
ucenici  cu devărat au lăsat totul şi L-au urmat. L-au ascultat întru totul. Fericirea renunţării 
este şi pentru mine.                

Florin Ciochină 

 

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC 

“Un bărbat care a reuşit să realizeze ceva în viaţă şi s-a înălţat la mare cinste 

povestea unui prieten cum că, în anii adolescenţei, un tînăr i-a arătat o carte pornografică. 

Această carte a avut-o cîtva timp în mîinile sale. Ar fi dorit să dea şi jumătate din averea 

lui, dacă nu s-ar fi uitat niciodată în ea. Ilustraţiile acelei cărţi l-au urmărit toată viaţa, cu 

toate că şi-a dat toată osteneala să le uite.   

Seminţele de buruieni răsar uimitor de repede. Ele n-

au nevoie nici de stropitoare, nici de un pămînt arat. Acest 

adevăr ţi-l poate confirma orice ţăran. Buruiana se 

răspîndeşte nemaipomenit de repede. Unde a prins o dată 

rădăcină, acolo rămîne cu înverşunare. Exact aşa este şi cu 

otrava care se răspîndeşte prin reviste, cărţi şi altele. Această 

otravă roade adînc în inimă şi-n memorie, se întinde şi nu se 

lasă stîrpită .Se întîmplă ca şi cu scaieţii din Australia. Cînd 

englezii au luat în stăpînire Australia, după cum se relatează, 

în această regiune a globului nu erau scaieţi. Un scoţian care 

poseda în Australia plantaţii şi dorea să aibă această plantă naţională (scaietele reprezintă 

stema scoţiană), a adus din ţara sa natală seminţe de scai. El le-a semănat pe acestea într-un 

colţ din grădina lui. Dar vîntul a purtat seminţele scaieţilor pînă departe, iar astăzi e plin de 

ele în Australia”.                                                       

Friedheml Konig 

CÂNTAREA ASCULTATĂ 

Se întâmpla că într-o zi mă întorceam spre casă pe bicicletă, eram destul de 

departe de casă, iar vremea amenința cu o ploaie foarte mare. Cerul era luminat de 

fulgere si bineînțeles de tunete pe masură... 

De obicei mă bucur așa mult când văd că natura se dezlanțuie însă în acele 
momente chiar nu îmi doream. A început să plouă ușor... îmi place ploaia si tot 
timpul mă bucur de ea, însă vroiam ca atunci sa ajung în sigurantă acasă și mă 
gândeam ce aș putea sa fac în situația respectivă?... Să mă opresc undeva sau să 
continui?... Știam că dacă îi voi cere Dumnezeului meu să oprească ploaia, o va 
face ! Am îngânat o rugaciune scurtă și în același timp mi-a venit în gând o cântare 
pe care o fredonam destul de des: “Opreste-te Soare deaspra pamantului/ Opreste-
te Luna si tu...” Am început să cânt această cântare însă am schimbat puțin 
versurile: “Opreste-te ploaie deaspra pamantului/ Opreste-te fulger si tu/ 
Lungeascase ziua aceasta a harului/ Si nimeni sa nu zica nu.”  

Mă gândeam la cum Dumnezeu l-a ascultat pe Iosua...și am crezut că 
Dumnezeu va asculta și cântarea mea. Am ajuns acasă cu bine, am pus bicicleta 
de-o parte și am urcat treptele care duc pe terasă. În acele momente a început o 
furtună cum rar mai vezi... Dar Dumnezeu ascultase glasul meu.  

Știați că? 

      Iefta în urma 

unei  juruințe a  

adus pe fiica lui 

ca ardere de tot 

Domnului? 

ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

   Câți ani a stat in 

robie poporul 

Israel? 

    (Raspuns nr. anterior- pt. 

oasele lui Moise s-a dat o 

luptă intre îngerul Mihail si 

diavol.) 


