Să citim Biblia împreună

dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El.
Răstignirea
EVANGHELIA DUPĂ LUCA
26 Pe când Îl duceau să-L răstignească, au pus
CAPITOLUL 23
mâna pe un anume Simon din Cirena, care se
Hotărârea de moarte întărită
întorcea de la câmp ; şi i-au pus crucea în
13 Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă,
spinare, ca s-o ducă după Isus. 27 În urma lui
pe fruntaşi şi pe norod 14 şi le-a zis : „Mi-aţi
Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei
adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care
care se boceau, îşi băteau pieptul şi se
aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce
tânguiau după El. 28 Isus S-a întors spre ele şi
L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea
a zis : „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi
voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din
pe Mine ; ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe
lucrurile de care-L pârâţi. 15 Nici Irod nu I-a
copiii voştri. 29 Căci iată vor veni zile, când se
găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi
va zice : „Ferice de cele sterpe, ferice de
iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de
pântecele care n-au născut şi de ţâţele care nmoarte. 16 Eu deci, după ce voi pune să-L
au alăptat !” 30 Atunci vor începe să zică
bată, Îi voi da drumul.” 17 La fiecare praznic
munţilor : „Cădeţi peste noi !”, şi dealurilor :
al Paştilor, Pilat trebuia să le sloboadă un
„Acoperiţi-ne !” 31 Căci dacă se fac aceste
întemniţat. 18 Ei au strigat cu toţii într-un glas
lucruri copacului verde, ce se va face celui
: „La moarte cu Omul acesta şi sloboade-ne
uscat ?” 32 Împreună cu El duceau şi pe doi
pe Baraba !” 19 Baraba fusese aruncat în
făcători de rele care trebuiau omorâţi
temniţă pentru o răscoală care avusese loc în
împreună cu Isus. 33 Când au ajuns la locul
cetate şi pentru un omor. 20 Pilat le-a vorbit
numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El
din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21
şi pe făcătorii de rele : unul la dreapta, şi altul
Dar ei au strigat : „Răstigneşte-L, răstigneştela stânga. 34 Isus zicea : „Tată, iartă-i, căci nu
L !” 22 Pilat le-a zis pentru a treia oară :
ştiu ce fac !” Ei şi-au împărţit hainele Lui între
„Dar ce rău a făcut ? Eu n-am găsit nicio vină
ei, trăgând la sorţi.
de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L
Batjocurile
bată, Îi voi da drumul.” 23 Dar ei strigau în
35 Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi
gura mare şi cereau de zor să fie răstignit. Şi
băteau joc de Isus şi ziceau : „Pe alţii i-a
strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de
mântuit ; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă
seamă au biruit. 24 Pilat a hotărât să li se
este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36
împlinească cererea. 25 Le-a slobozit pe cel ce
Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El ; se
fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi
apropiau, Îi dădeau oţet 37 şi-I ziceau : „Dacă
omor şi pe care-l cereau ei ; iar pe Isus L-a
eşti Tu Împăratul iudeilor ... (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. E pentru tine ! (III)
„Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe
Domnul, ca tatăl său David”. (I Împăraţi 11 : 6) (Continuare din numărul trecut)
Pentru a înţelege mai bine cum putem face rău ... nefăcând de fapt nimic, să
recitim pasajul Biblic, notat pe ultima pagină a acestui număr, (Evanghelia după Luca 23 :
13 - 25)
Din această parte a procesului Domnului Isus, (descrisă de Luca în Evanghelia
după Luca Luca 22 : 63 – 23 : 25), învăţăm câteva lucruri :
I. În viaţă uneori, dreptatea poate fi întoarsă doar datorită faptului, că
democraţia o cere, (adică dacă majoritatea care este prezentă într-un loc, spune despre
ceva negru că de fapt este alb), iar judecătorul din acel proces poate ceda şi va spune şi el
aşa ... deşi ştie bine ce este alb şi ce este negru !
La procesul care s-a desfăşurat atunci, Pilat a constatat nu doar nevinovăţia lui
Isus, Cel acuzat pe nedrept ci şi vinovăţia celor care ÎL acuzau pe nedrept, pe un Om
nevinovat, pe cei care aveau o mare problemă, din punct de vedere spiritual şi moral.
Ce nu ştiau ei, (sau unii doar se făceau că nu ştiu), era faptul că Isus era
Judecătorul lui Israel ! În Vechiul Testament, era profeţit astfel :
„Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi !
Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz !” (Mica 5 : 1) Să loveşti cu nuiaua
peste obraz pe cel mai important judecător al ţării era un lucru foarte grav ! Cineva poate
că ar fi spus :
Cine ar îndrăzni să facă aşa ceva ? Dar dacă omul cu nuiaua făcea acest lucru
unui om despre care nu ştia cine este ?! De fapt, foarte grav era gestul în sine, lovirea cu
nuiaua peste obraz ... pe cine lovea, era deja cu totul altceva !
Şi de fapt, ori de câte ori cineva îi face rău unui copil al Lui, Îi face rău direct
Domnului Isus ! (Şi trebuie să reţinem, că într-un fel sau altul, toţi suntem copiii Lui) !
„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”. (Matei 25 : 40)

Acest verset poate fi aplicat fie în bine, fie în rău, pentru că omisiunea este descrisă
în versetul 45, (acele momente când pot să fac cuiva un bine şi mă fac că nu-l observ) ...
„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”. (Matei 25 : 45)
Pilat însă a cedat presiunii anturajului, a mulţimii unite la rău. Dar prin această
nedreptate au intrat pe mâinile Celui ce judecă drept, care nu se uită la faţa omului şi nici
la mulţimea / majoritatea care face răul.

Versetul de aur al Bibliei
„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

Cartea veche

II. Ascultarea de Cuvântul Lui Dumnezeu, (şi implicit cunoaşterea Bibliei),
îmi poate scăpa viaţa !

210. Nerecunoștința
„Cel nemulțumitor părăsește în cuget pe cel ce
l-a mântuit”. (Is. Sir. 9 : 19)

Prin Isus, Dumnezeu le-a spus (arătat) urmaşilor Lui / creştinilor direcţia pe care o
au de urmat : Ierusalimul era locul de pornire, după care trebuiau să se îndrepte mai încolo,
tot mai departe (a se vedea Faptele Apostolilor 1 : 8) şi ascultând de cuvântul Lui
Dumnezeu, aveau să scape cu viaţă, în urma asedierii şi cuceririi Ierusalimului, (care în
Cer deja era hotărâtă, numai că decizia Divină, nu era cunoscută şi pe pământ) !
Ei cei nedrepţi, (dar mulţi, un simbol al democraţiei, al majorităţii care decide întro localitate) nu au aflat nici de această poruncă dată de Domnul Isus (Fapte 1 : 8), nici de
cuvintele Domnului Isus din Evanghelia după Matei (capitolul 24 : 15 – 18), unde scrie : ...

Când un mare bărbat de stat al Romei a văzut
între ucigașii săi, care în senat îl străpungeau cu
pumnalul, și pe fiul său adoptiv, și-a acoperit fața
cu veșmântul, ca să nu vadă atâta
nerecunoștință, și a strigat cu glas dureros : „Și tu,
fiule Brutus ?!”
Noi, creștinii, încă suntem fiii adoptivi, și anume :
ai lui Dumnezeu. Ce asemănători suntem noi lui
Brutus, când cu vătămări răsplătim binefacerile
Lui pământești !

(Continuarea în nr. viitor)

Povestiri cu tâlc !
Era odată un creştin care ani de-a rândul dusese o
viaţă fericită. Când într-o zi se afla în bucătăria
mănăstirii unde spăla vesela, un înger veni la el şi-i
spuse : „Domnul m-a trimis să-ţi spun că a sosit
timpul să calci pragul veşniciei”.
„Îi mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că şi-a
amintit de mine, spuse el, dar tu vezi ce multe
farfurii mai am de spălat. Nu vreau să fiu
nerecunoscător, dar nu poate fi amânată trecerea
în veşnicie până voi termina de spălat vesela ?”
„Vreau să văd cum se vor desfăşura lucrurile”, îi
spuse îngerul, după felul său, şi dispăru.
Credinciosul spălă mai departe vesela, apoi se
apucă şi de alte treburi.
Într-o zi porni la câmp cu sapa-n spate pentru a-şi
prăşi ţarina. Aici îngerul îi apăru din nou : „Ia uite la
buruiana asta ! îi spuse credinciosul îngerului.
Veşnicia nu mai poate aştepta un pic ?”
Îngerul ... dispăru. După ce termină de prăşit, micul
sfânt se apucă să vopsească şura ... Într-o altă
bună zi se afla în spital unde-i îngrijea pe cei
bolnavi. În timp ce-i dădea unui bolnav de febră o
înghiţitură de apă rece, ridicându-şi ochii, observă
că îngerul se afla lângă el. De data aceasta îl
conduse pe înger pe la fiecare pat. Îngerul dispăru
fără să spună un cuvânt. Când în acea seară
creştinul se retrase în chilia sa din mănăstire, căzu
pe patul său tare şi reflectă la înger şi la timpul lung
pus la dispoziţia sa. Şi deodată se simţi din caleafară de bătrân şi spuse : „O, Doamne, ai putea săl trimiţi acum pe îngerul tău, acum i-aş zice : Bine ai
venit !” Îngerul îl privi cu înţelepciune şi-i spuse :
„Unde crezi că ai fost până acum ?”

Despre rugăciune (Dr. Christian Hallesby 1879-1961)
Caracterul rugăciunii
Dar Domnul a auzit această rugăciune negrăită,
din inima acestui om bolnav, care striga după
iertarea păcatelor sale, şi a ascultat întâi
această rugăciune, apoi a ascultat şi pe cealaltă,
tămăduindu-i şi trupul.
Aceasta ne ajută să privim ceva mai adânc în
tainele rugăciunii. Ea pătrunde mai adânc decât
toate cuvintele noastre. Rugăciunea vieţuieşte în
suflet, mai înainte ca noi s-o exprimăm în
cuvinte, şi rămâne acolo, când ultimul cuvânt al
rugăciunii s-a dus de pe buzele noastre.
Rugăciunea este o stare a inimii, şi o dispoziţie a
duhului nostru, care are o atitudine precisă faţă
de Dumnezeu.
Ea are un imediat răsunet în cer. Dacă
rugăciunea este formulată în cuvinte sau nu, nare la Dumnezeu nici o însemnătate – dar
pentru noi are.
Care este starea şi atitudinea inimii, pe care o
recunoaşte Dumnezeu ca rugăciune. Eu voi
numi două lucruri.
1. NEPUTINŢA
Neputinţa este fără discuţie, prima şi cea mai
sigură stare distinctivă a unei inimi rugătoare.
După câte înţeleg eu, rugăciunea este de fapt
rânduită pentru neputincioşi. Ea este ultimul
mijloc de scăpare. Cu adevărat cel din urmă
mijloc de scăpare …
(Continuare în numărul viitor)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre
• Cita mors venit (lat. „Moartea vine

Din cartea Boli evitabile
Câţi oameni ar vrea să se angajeze într-o
călătorie cu avionul dacă rapoartele ar arăta că
unul din trei călători ar fi sortit să moară într-o
prăbuşire de avion ? Şi cu toate acestea unul din
trei oameni care porneşte în viaţă cu ţigări ... va
fi victima unei morţi din cauza nicotinei.
Metafora cu avionul mai are şi o altă aplicaţie. Dacă
vă angajaţi într-o călătorie cu avionul şi decolaţi,
este foarte dificil şi riscant de a mai părăsi
avionul chiar dacă aţi fi ferm decişi să faceţi acest
lucru. La fel se întâmplă cu individul care se
antrenează la fumat. El va fi curând încătuşat întrun obicei din care nu va mai fi capabil să scape.
Care este pricina morţii unui procentaj atât de mare
de fumători ? ... Se observă că mor de cinci ori mai
mulţi fumători de o boală coronariană decât de un
cancer pulmonar. Studiul arată că unul din trei
decese coronariene se datorează fumatului.
Anual mor 474.000 de americani de boli
coronariene [studiul a fost făcut în anii '50]. Dintre
aceştia, fumatului i se atribuie 155.000 de cazuri
fatale de inimă, ceea ce înseamnă că cele 70.000
decese de cancer din cauza fumatului este
comparativ o cifră scăzută.
Fumatul nu numai că este factorul unic în cauzarea
cancerului pulmonar, dar este şi un factor important
în producerea atacurilor fatale de inimă.
Compararea ţigării cu un cui de coşciug, este o
expresie mai mult decât figurativă ... (Cont. în nr. viitor)

grăbită”) – Horațiu, Satire (I, 1, 8)
Nimeni nu-i mulțumit cu soarta lui, spune
poetul : veteranul îl invidiază pe negustor ;
acesta îl jinduiește pe militar ; judecătorul
laudă viața tihnită de la țară, în timp ce
Proverbe armeneşti despre asemănare
agricultorul îi socoate fericiți pe cei ce
• Cei care se-aseamănă se-ndrăgesc. • Nu setrăiesc la oraș. Și, în această ciocnire de aemuiesc, nu se încruscresc. • Pentru berbec,
dorințe, se ivește deodată „sau biruința un berbec e mai bun decât o turmă de oi. •
mănoasă, sau moartea vine grăbită” Pentru omul rău, un om rău e mai bun decât o
(moartea care, se subînțelege, spulberă mie de oameni cuminţi. • Hoţul, la vederea
invidii, năzuințe, înfruntări).
hoţului, şi-ascunde cuţitul. • Fiecare pasăre
Scos din context, Cita mors venit a ajuns cu zboară cu cârdul ei. • S-a rostogolit capacul,
timpul un dicton … cu înțelesul propriu că până şi-a găsit oala. • Nemărginirea poate fi
moartea apare pe neașteptate și stinge toate măsurată cu o nemărginire mai mică. Din Proverbe
visurile omului ; dar și în sensul figurat că şi cugetări latine, Albatros, 1976).
Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
uitarea, pe care o aduce moartea, se așterne
1.
Nu
există om fără păcat : „Căci toţi au
curând, că morții sunt uitați repede. Moartea
vine, întrebarea este : Unde mă duce ? Apostolul păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
Pavel a scris : „ ... oamenilor le este rânduit să (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
moară o singură dată, iar după aceea vine omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”. (Evrei 9 : 27 Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
– 28) „Vino Doamne Isuse şi în viaţa mea !”
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

