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Care este cel mai mare ?
24
Între
apostoli
s-a iscat şi o ceartă, ca să
EVANGHELIA DUPĂ LUCA
ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai
CAPITOLUL 22
mare. 25 Isus le-a zis : „Împăraţii Neamurilor
12 Şi are să vă arate o odaie mare de sus,
domnesc peste ele ; şi celor ce le stăpânesc li
aşternută gata : acolo să pregătiţi paştile.” 13
se dă numele de binefăcători. 26 Voi să nu fiţi
Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El.
aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel
Şi au pregătit paştile. 14 Când a sosit ceasul,
mai mic ; şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce
Isus a şezut la masă cu cei doisprezece
slujeşte. 27 Căci care este mai mare : cine stă
apostoli. 15 El le-a zis : „Am dorit mult să
la masă sau cine slujeşte la masă ? Nu cine stă
mănânc paştile acestea cu voi înainte de
la masă ? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru
patima Mea ; 16 căci vă spun că de acum
ca cel ce slujeşte la masă. 28 Voi sunteţi aceia
încolo nu le voi mai mânca, până la
care aţi rămas necontenit cu Mine în
împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” 17
încercările Mele. 29 De aceea vă pregătesc
Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi
Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătita zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între
o Mie, 30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea
voi ; 18 pentru că vă spun că nu voi mai bea
în Împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune de
de acum încolo din rodul viţei, până când va
domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece
veni Împărăţia lui Dumnezeu.” 19 Apoi a luat
seminţii ale lui Israel.”
pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a
Înştiinţarea lui Petru
frânt-o şi le-a dat-o, zicând : „Acesta este
31 Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana vtrupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi
a cerut să vă cearnă ca grâul. 32 Dar Eu Mlucrul acesta spre pomenirea Mea.”
am rugat pentru tine, ca să nu se piardă
20 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat
credinţa ta ; şi, după ce te vei întoarce la
paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este
Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” 33
legământul cel nou, făcut în sângele Meu care
„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata
se varsă pentru voi.
să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” 34 Şi
Descoperirea vânzătorului
Isus i-a zis : „Petre, îţi spun că nu va cânta
21 Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu
astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori
Mine la masa aceasta. 22 Negreşit, Fiul
că nu Mă cunoşti.” 35 Apoi le-a mai zis:
omului Se duce după cum este rânduit. Dar
„Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi
vai de omul acela prin care este vândut El !”
fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva ?”
23 Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine
„De nimic”, I-au răspuns ei. 36 Şi El le-a zis :
din ei să fie acela care va face lucrul acesta.
„Acum, dimpotrivă ... (Continuare în nr. 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. A fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul ! (VII)
„Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau : „Dă-ne un împărat ca să ne
judece.” Şi Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel : „Ascultă glasul
poporului în tot ce-ţi va spune ; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă ...”., ca
să nu mai domnesc peste ei.
Ei se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna, de când i-am scos din Egipt
până în ziua de astăzi ; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei”. (I Samuel 8 : 6 - 8)
Aici este ilustrat principiul descris de Domnului Isus, (al identificării Lui cu
credincioşii) :
• Evanghelia după Matei 25 : 40 „Drept răspuns, Împăratul le va zice : „Adevărat
vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut”.
• Evanghelia după Matei 25 : 45 „Şi El, drept răspuns, le va zice : „Adevărat vă
spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut”.
Este adevărat acest lucru, dar este la fel de adevărat şi faptul că omul căruia i se
face un rău, va avea de suferit, în primul rând el ! Dar „dragostea acoperă toate greşelile”.
(Proverbe 10 : 12) Aşa a ales să facă şi Samuel. I-a iertat şi a mers mai departe. Nu s-a
lăsat blocat în supărarea pe care alţii i-au produs-o. Dumnezeu a spus :
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi !”.
(Isaia 43 : 18) Un astfel de exemplu se merită să-l relatăm în continuare :
„Câteva dintre cele mai frumoase poveşti despre succes din istorie au apărut în
urma unui cuvânt de încurajare sau a unui semn de încredere din partea cuiva iubit sau a
unui prieten încrezător.
Dacă n-ar fi existat o soţie încrezătoare ca Sofia, poate că astăzi n-ar fi existat în
literatura universală numele Iui Nathaniel Hawthorne. Când Nathaniel s-a dus acasă cu
inima frântă şi i-a spus soţiei sale că este un ratat şi că a fost dat afară din slujba lui de la
vamă, mare a fost surpriza lui când soţia sa l-a întâmpinat cu o exclamaţie de bucurie.

„Acum”, spuse ea triumfător, „poţi să-ţi scrii şi tu cartea”.
„Da”, replică soţul ei neîncrezător, „şi din ce o să trăim până o termin ?”
Spre marea lui uimire, ea a deschis un sertar şi a scos din el un teanc mare de
bani. „De unde, Doamne iartă-mă, ai toţi banii ăştia ?”, exclamă el.
„Întotdeauna am ştiut că eşti un geniu. Ştiam că într-o zi vei scrie o capodoperă.
Aşa că în fiecare săptămână, din banii pe care mi-i dădeai pentru gospodărie, am
economisit câte puţin. Suma pe care o avem ne va ajunge pentru un an”.
Din încrederea şi curajul ei s-a născut unul din cele mai bune romane din literatura
americană, Litera Stacojie”. Nido Qubein (Citatul a fost preluat din cartea Supă de pui pentru
suflet, de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, Editura Amaltea, 1998)
Poate iubi cu adevărat doar cel ce practică lepădarea de sine. Un astfel de om poate
căuta binele altuia şi este mai fericit când dă, (nu doar atunci când i se dă), ci în special
atunci când are prilejul de-a mai face un bine. Despre astfel de oameni scrie în Biblie :
„Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul !” „Da”, zice Duhul, „ei
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează !” (Apocalipsa 14 : 13)
În literatură a rămas Litera stacojie, de Nathaniel Hawthorne, dar în istorie (şi un
model pentru viaţă), a rămas fapta soţiei lui, care l-a ajutat în împlinirea menirii lui.
În Biblie găsim scris despre acest dar al ajutorărilor, (a se vedea I Corinteni 12 :
28). Poate ajuta cel ce este un ajutor, o cópie a Celui Preaînalt. Despre El scrie că :
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în
nevoi”. (Psalmul 46 : 1)

Povestiri cu tâlc !

În timpul uneia din plimbările sale, marele
poet rus Dostoievski (1821-1881) a fost bătut
de un beţiv. La poliţie, el a rugat să-l
elibereze pe vinovat căci îl iartă.
Cu toate acestea, după trei săptămâni, poetul
primi ordin să se prezinte la judecată ca
martor.
Şi din nou îi rugă pe judecători să-l scutească
pe vinovat de pedeapsă.
Judecătorul se conformă acestei rugăminţi şi-l
condamnă pe făptaş doar pentru stricarea
ordinii publice cu o amendă de şaisprezece
ruble sau patru zile de închisoare.
După aceasta, Dostoievski îl aşteptă pe
inculpat la poarta închisorii şi-i dădu
şaisprezece ruble pentru a-şi achita amenda.

Dacă un om poate avea puterea de-a ierta şi
iubirea de-a trece peste orice, numai pentru a
ajuta pe cel ce i-a făcut rău, cu atât mai mult
Dumnezeu, vrea şi poate să te ierte de orice
lucru rău pe care l-ai făcut şi pentru care încă
nu ţi-ai cerut iertare !
Vorbeşte-I te ascultă !„Dar dacă umblăm în
lumină, după cum El însuşi este în lumină,
avem părtăşie unii cu alţii ; şi sângele lui
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice
păcat”. (I Ioan 1 : 7)

Despre rugăciune (Dr. Christian Hallesby 1879-1961)

Caracterul rugăciunii
Dacă Domnul ar fi hotărât ca cei muşcaţi să se
târască până la şarpele de aramă spre a-l
atinge, multora dintre ei nu le-ar fi fost de folos,
căci otrava îşi făcea efectul ei pe moment, aşa
încât ei nu ar fi fost în stare să facă nici câţiva
paşi. Dar nu a fost nevoie, decât să-şi îndrepte
privirea către şarpele de aramă pentru a fi
tămăduiţi.
Aidoma a hotărât Domnul în îndurarea Lui, ca şi
cei ce se află în noul legământ şi sunt muşcaţi
de şarpe, să le vină într-ajutor : „Şi după cum a
înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să
fie înălţat şi Fiul Omului, pentruca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Ioan
3 : 14 – 15)
În orice încercare ne vom afla, duhovnicească
sau trupească, noi trebuie să ridicăm numai
privirea spre Cel ce este întotdeauna gata să
intervină cu puterea Lui tămăduitoare, ca să
biruiască otrava veninoasă a păcatului şi să ne
izbăvească pe loc de primejdioasele lui urmări
asupra duhului şi trupului nostru.
Rugăciunea nu însemnează mai mult, decât a-ţi
ridica privirea rugătoare către Mântuitor, care e
în aşteptare şi bate tocmai prin încercările pe
care le avem, pentru a intra în ele – ca să cineze
cu noi, şi Numele Lui, să fie slăvit. (Cont. în nr. viitor)

Versetul de aur al Bibliei

Din cartea Boli evitabile
Poate filtrul ţigărilor să elimine aceste cancerigene? Sunt de ajutor?
Studiile au fost rezumate de către medicul şef al Departamentului
Sănătăţii Publice al SUA : „Nicio metodă de tratare a tutunului prin
filtrarea fumului nu a demonstrat să fie eficace în reducerea
materială a conţinutului sau în eliminarea şansei cancerului ...”.

„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”.
Proverbe armeneşti despre ameliorare
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16
• S-a spart strâmb, s-a refăcut drept. • A

Cartea veche

pedepsi răul nu este, totdeauna, înțelept ; el
cere, uneori, educare și lecuire. • În fiecare om
„Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui
există un mormânt acoperit cu o lespede
Dumnezeu ; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu grea, a cărei greutate o dau slăbiciunile și
sunteţi din Dumnezeu”. (Ioan 8 : 47)
greșelile lui. Oricare dintre noi e capabil să
Unui director de fabrică i-a declarat medicul de
răstoarne lespedea aceasta și să-și salveze
casă că soția lui este bolnavă incurabilă, și că cel
sufletul cu fapte bune și rodnice. (Vazghen).
mult doi ani va putea trăi.
207. Necredinţa. Cauza ei.

Unicul lucru pentru a-i micșora durerile era să o
ducă la un loc de scaldă. Cu sufletul amărât a
dus’o la un loc de scaldă de frunte.
Aici se cunoscu cu un general. Directorul i-a făcut
și lui cunoscută părerea medicului său despre
boala soției sale, dar generalul, un bun creștin, îl
mângâia cu Dumnezeu. Directorul i-a răspuns :
„Voiu crede și eu în Dumnezeul D-Tale, când
nevasta mea se va însănătoși și voiu câștiga și
celea două procese ale mele încurcate”. La o nouă
întâlnire după aceasta, directorul îi împărtăși
radios generalului vestea, că i-s’au împlinit
dorințele. Soția lui e deplin vindecată, și procesele
lui sunt pe calea cea mai bună de a fi câștigate.
Generalul îl întreba atunci :
„Ce e acum cu făgăduința D-Tale ?” Directorul
răspunse : „Nu-mi pot împlini făgăduința ca să
cred în Dumnezeul D-Tale. Eu socotesc, că tocmai
fiind și soția mea sănătoasă, trebue să ne bucurăm
de viață.” În oamenii lumii nu este sens pentru cele
sufletești, ci pentru cele pământești. Când le
merge mai bine, se depărtează mai mult de
Dumnezeu, și își fac mai mult rău sufletului.

Proverbe armeneşti despre antagonism

• Pedestrul nu-i prieten călărețului. • Înalt de
stat, scurt la minte. • Prin mintea omului scund,
de zece ori pe zi trec gânduri de mărire. •
Limba zice, inima – nu. • Înțelepciunea nu face
casă bună cu deșteptăciunea. • Diversitatea de
idei împiedică adoptarea unui principiu, iar pe
de altă parte, un principiu împiedică
îmbrățișarea mai multor idei diferite ;
principiul are o delimitare precisă. •
Entuziasmul naște vulturi, pe cînd deznădejdea
– viermi. • În rațiune se află pacea, viața unei
zile eterne ; în zbucium se află vrajba, moartea
și infernul unei nopți eterne. • Chibzuința și
dragostea nu merg împreună. • Ce e dulce
pentru gură e amar pentru inimă. • Viața este
un șir de contraste ; pe lîngă o floare plăcut
aromitoare, care se înalță spre cer, vezi o alta,
ofilită, plecându-se spre pământ; vezi, lângă
zâmbet, lacrima, lîngă viață – moartea. •
Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre Zburdălnicia, lîngă suferință, îmi pare o floare
• Chinurile lui Tantal. Tantal, regele legendar aruncată pe un mormânt, și nu-mi pot imagina
al Lidiei, furând nectarul și ambrozia zeilor ceva mai dureros decât aceasta. Din Proverbe şi
spre a le dărui muritorilor, a fost condamnat cugetări latine, Albatros, 1976).
Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
de Zeus la o foame și o sete nesfârșite.
În infern, Tantal nu reușea să soarbă o picătură 1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
din apa ce-i trecea pe la buze, nici să guste păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
vreun fruct din pomii ale căror ramuri se (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
ridicau în văzduh când mâna lui încerca să le omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
atingă. De aceea expresia „chinurile lui păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
Tantal” se aplică unei persoane care nu se posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
poate bucura de bunurile sale, sau care își plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
vede mereu spulberate dorințele tocmai în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”
clipa când erau mai aproape de realizare ...

