Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA
CAPITOLUL 9
34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi ia acoperit cu umbra lui ; ucenicii s-au
înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor.
35 Şi din nor s-a auzit un glas care zicea:
„Acesta este Fiul Meu preaiubit : de El să
ascultaţi.” 36 Când s-a auzit glasul acela, Isus
a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus,
în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce
văzuseră.
Vindecarea unui îndrăcit
37 A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o
gloată mare a întâmpinat pe Isus. 38 Şi un om
din mijlocul mulţimii a strigat : „Învăţătorule,
rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu,
fiindcă îl am numai pe el. 39 Îl apucă un duh,
şi deodată răcneşte ; şi duhul îl scutură cu
putere, aşa că băiatul face spumă la gură, şi
cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a
stropşit de tot. 40 Am rugat pe ucenicii Tăi să-l
scoată, şi n-au putut. 41 „O, neam
necredincios şi pornit la rău”, a răspuns Isus,
„până când voi fi cu voi şi vă voi suferi ? Adu
aici pe fiul tău.” 42 Pe când venea băiatul,
dracul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu
putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a
vindecat pe băiat şi l-a dat înapoi tatălui său.
Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
43 Şi toţi au rămas uimiţi de mărirea lui
Dumnezeu. Pe când toţi se minunau de tot ce
făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi :

44 „Voi ascultaţi bine ce vă spun : Fiul omului
va fi dat în mâinile oamenilor !” 45 Dar
ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci
erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă ;
şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.
Cine este cel mai mare ?
46 Apoi le-a venit în gând să ştie cine dintre ei
ar fi cel mai mare. 47 Isus le-a cunoscut
gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă
El 48 şi le-a zis : „Oricine primeşte pe acest
copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă
primeşte ; şi oricine Mă primeşte pe Mine
primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă
cine este cel mai mic între voi toţi acela este
mare.” 49 Ioan a luat cuvântul şi a zis :
„Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând
draci în Numele Tău ; şi l-am oprit, pentru că
nu merge după noi.” 50 „Nu-l opriţi”, i-a
răspuns Isus, „fiindcă cine nu este împotriva
voastră este pentru voi.”
„Foc din cer”
51 Când s-a apropiat vremea în care avea să
fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât
să meargă la Ierusalim. 52 A trimis înainte
nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat
al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de
găzduit. 53 Dar ei nu L-au primit, pentru că
Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.54
Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut
lucrul acesta, au zis : „Doamne, vrei să
poruncim să se coboare foc din cer şi să-i
mistuie, cum a făcut Ilie ?” 55 Isus S-a întors
spre ei, i-a certat ... (Continuarea în numărul viitor)

Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
I Samuel 25 : 6
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Editorial. La început de an ...(II)
Domnul Isus a spus : „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi
în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”.
(Evanghelia după Luca 16 : 10)
În ce trebuie să-I fiu credincios Lui Dumnezeu şi în anul 2017 ? În primul rând rostind
adevărul, apoi (citind A doua epistolă a apostolului Petru), găsim notate încă opt lucruri foarte
importante, (pentru un credincios) :
„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu
1. credinţa voastră
2. fapta ; cu fapta,
3. cunoştinţa ; 6 cu cunoştinţa,
4. înfrânarea ; cu înfrânarea,
5. răbdarea ; cu răbdarea,
6. evlavia ; 7 cu evlavia,
7. dragostea de fraţi ; cu dragostea de fraţi,
8. iubirea de oameni. 8
Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi
• nici leneşi,
• nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9
Dar cine nu are aceste lucruri este
• orb,
• umblă cu ochii închişi şi
• a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât
mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră ; căci, dacă faceţi lucrul acesta,
nu veţi aluneca niciodată”. (II Petru 1 : 5 – 10)
Evanghelistul Matei a notat cuvintele Domnului Isus : „Căci mulţi sunt chemaţi, dar
puţini sunt aleşi”. (Matei 22 : 14) Există şi aceste opt caracteristici ale vieţii de credinţă, la

care trebuie să fiu atent :
1. Credinţa în Isus : „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin

mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura : „Oricine crede în
El nu va fi dat de ruşine.” (Romani 10 : 10 - 11)
2. Fapte prin care se dovedeşte transformarea interioară a vieţii. Apostolul
Pavel spunea : „Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată
Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte
vrednice de pocăinţa lor”. (Faptele Apostolilor 26 : 20)
3. Cunoştinţa. Dumnezeu a spus clar : „Poporul Meu piere din lipsă de
cunoştinţă”. (Osea 4 : 6) În Evanghelia după Luca (1 : 77), Zaharia rostea profetic : „ ... să
dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui”. Iar apostolul
Petru scria la ce fel de cunoştinţă se referea : „ ... creşteţi în harul şi în cunoştinţa
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua
veşniciei. Amin”. (II Petru 3 : 18)
4. Înfrânarea (poftelor). O traducere mai clară este : „dreapta măsură”. Un creştin
este echilibrat, în toate domeniile vieţii lui şi are discernământul dar şi puterea de-a nu face
excese. Oamenii care sunt sub stăpânirea celui rău, nu pot să meargă pe o cale de mijloc :
„ ... duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare”. (Evanghelia după Marcu
9 : 22) Şi apa şi focul sunt bune, dar contează cum sunt folosite. (Continuare în numărul viitor)

De-ale copiilor ?
- Bună ziua, zise micul prinţ. - Bună ziua, a
răspuns negustorul. Era un negustor de pilule
perfecţionate care potoleau setea. Luai una pe
săptămână şi nu-ţi mai era sete.
- De ce le vinzi? întrebă micul prinţ.
- Pentru că astfel se face o mare economie de
timp, zise negustorul. Experţii au calculat că
ele economisesc 53 de minute pe săptămână.
- Şi ce faci cu cele cincizeci şi trei de minute ?
- Faci ce pofteşti ... - De-aş avea eu cincizeci
şi trei de minute la dispoziţie, spuse micul
prinţ, m-aş îndrepta domol către un izvor ... În
cartea Ieremia (2 : 13), Dumnezeu a spus :

„Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit
păcat : M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor
vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care
nu ţin apă”. Foloseşte-ţi timpul pentru a sta de
vorbă cu Dumnezeu ! Citeşte Biblia !

Povestiri cu tâlc

Un tâmplar şi ucenicul său
merseră împreună printr-o pădure mare. Când
au dat de un stejar mare, gros, cioturos, bătrân
şi frumos, tâmplarul îl întrebă pe ucenic : „Ştii
de ce acest copac este aşa de mare, gros,
cioturos, strâmb, bătrân şi frumos ?" Ucenicul
privi la maestrul său şi spuse : „Nu ! Chiar, de
ce?" „Pentru că nu a fost folositor", răspunse
tâmplarul. „Dacă ar fi fost folositor, atunci de
mult ar fi fost tăiat şi prelucrat pentru mese şi
scaune. Dar pentru că a fost nefolositor, a
putut să crească aşa de mare şi frumos. Acum
nu putem decât să ne punem la umbra lui”...

Rubrica sufletului nemântuit
Caut un om !
Istoria povesteşte că Diogene umbla în plină zi
cu lampa aprinsă pe străzile Atenei. La
întrebarea : „De ce ?”, a răspuns : „Caut un
om!”. Vom înţelege bine acest răspuns, dacă
vom şti că filozoful grec predica munca,
egalitatea între cetăţeni, desfiinţarea scaviei,
simplitatea moravurilor etc. şi socotea, (pe
vremea lui, în Atena huzurului şi a decadenţei),
că foarte puţini ar merita … să fie numiţi
oameni. Cuvintele lui Diogene se mai explică şi
prin atitudinea lui retrasă, puţin sociabilă, fapt
pentru care era poreclit „mizantropul”.
(Mizantropia este o : „Lipsă de încredere, dispreț ...
tendință de a evita societatea, de a se izola de
oameni”. Dex) Ceea ce în general nu se ştie,
este că aceste cuvinte au fost scrise în Biblie ...
cu mult înainte de Diogene. Dumnezeu a vorbit

prin proorocul Ieremia astfel : „Cutreieraţi
uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi
căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă
este vreunul care să înfăptuiască ce este drept,
care să se ţină de adevăr, şi voi ierta
Ierusalimul”. Proorocul Ieremia a avut o
lucrare : „ ... pe vremea lui Iosia ... până pe
vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în
luna a cincea”. (Ieremia 5 : 2) Aceasta
înseamnă între 627 î.Hr – 582 î.Hr. Despre
Domnul Isus, Pilat a spus : „Iată Omul !” (Ioan
19 : 5) Doar prin El poţi fi mântuit !

Anunţuri :
• Cu ajutorul Lui Dumnezeu Seara de rugăciune va
fi vineri 20 Ianuarie 2017 începând cu orele 1800.
Invitatul nostru va rămâne şi la Seara Tinerilor
(sâmbătă 21 Ianuarie 2017) precum şi la slujbele
de duminică (22.01.2017) dimineaţa şi seara.

Cartea veche

173. Martiriu pentru credinţă
Mii de creştini au murit pentru credinţă

Mică enciclopedie onomastică
• Ieremia : Rar folosit astăzi ca prenume, Ieremia
reproduce un vechi nume pers. ebraic Jirmejahu.
Ieremia, născut dintr-o familie sacerdotală în jurul
anului 650 î.Hr., și-a desfășurat activitatea de
profet pe o perioadă de aproximativ patruzeci de
ani, în timpul căderii Ierusalimului sub robie
babiloniană. Jirmejahu, cu siguranță un nume
teoforic (în partea finală se recunoaște numele lui
Jahve, sub forma Jahu), iar din punct de vedere
al formei, este interpretat prin : „Jahve să înalțe”,
„Iehova întăreşte”, „Iehova se năpusteşte”.

„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care
nu pot ucide sufletul ; ci temeţi-vă mai degrabă
de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în
gheenă”. (Evanghelia după Matei 10 : 28)
„Cine îşi va păstra viaţa [sufletul] o va pierde ;
Versetele de memorat
şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va
Pentru luna ianuarie 2017 (joi 05.01.2017,
câştiga”. (Evanghelia după Matei 10 : 39)
12.01.2017, 19.01.2017 şi 26.01.2017) : „1. Ferice
Petru din Verona în agonia sa de moarte zicea
cuvântul : „Cred”. Iar când nu mai putu vorbi, şi-a
întins cu ultima sa putere degetul în sângele său şi
a scris pe pământ : „Cred”.
Dar nu numai bărbaţii erau gata să moară pentru
credinţă, ci şi copiii. O fată orfană de 15 ani (Thu
din Anam) era ameninţată cu îngroparea de vie,
dacă nu-şi va desminţi credinţa sa prin fapte.
Micuţa totuş nu se lăsa înspăimântată şi privea cu
linişte, cum i se săpa groapa. Când acesta fu gata
a zis : „Mai aşteptaţi puţin”, şi se rugă în genunchi
la marginea groapei. Apoi a zis : „Acum sunt gata”.

Dicţionar de cuvinte,
expresii, citate celebre
Butoiul lui Diogene – vestitul filozof grec
Diogene (412 – 323 î.Hr.) făcea parte din
şcoala numită cinică a lui Antistene, care
propovăduia o viaţă conformă cu natura,
dispreţuind bogăţiile şi convenienţele sociale.
Dar ceea ce i-a asigurat lui Diogene
celebritatea postumă n-au fost atât ideile sale,
cât butoiul şi lampa, adică felul de trai pus pe
seama lui, fără a i se putea însă garanta
autenticitatea. S-a păstrat versiunea că el
locuia într-un butoi, ceea ce, în treacăt fie zis,
nu era pe vremea aceea un fapt chiar atât de
excepţional (o atestă Aristofan).
Butoiul – domiciliu a devenit astfel o imagine
pentru a vorbi de oamenii care, ca Diogene,
dezgustaţi de vicii, desfâu, corupţie etc.
preferă să ducă un trai izolat, închis sau – cum
au spus poeţii noştri Iosif şi Anghel - „o viaţă
de bursuc” ...

de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe
scaunul celor batjocoritori ! 2. Ci îşi găseşte
plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă
la Legea Lui ! 3. El este ca un pom sădit lângă un
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale
cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la
bun sfârşit. 4. Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt
ca pleava pe care o spulberă vântul”. PSALMUL 1 : 1 4.

Proverbe latine despre regret
• Niciodată nu mi-a părut rău că am tăcut, dar
că am vorbit, adesea. • E bine şi mai târziu,
decât niciodată. • Cel care dă ajutor celor răi,
regretă mai târziu. • În zadar mai căutăm
faptele trecute. • Mi-am pierdut o zi. • Cine ia
hotărâri pripite aleargă spre căinţă. • Părăsim
cu regret ogoarele noastre dragi. • Am fost
troieni, Troia a existat cândva. • Şi tu, fiul
meu, Brutus ? • Ultimul regret. Adio ! Din
Proverbe şi cugetări latine, Editura Albatros,
Bucureşti, 1976).

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 !”

