Să citim Biblia împreună

din ei, numit Cleopa, I-a zis : „Tu eşti singurul
străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a
EVANGHELIA DUPĂ LUCA
întâmplat în el zilele acestea ?” 19 „Ce ?”, leCAPITOLUL 24
a zis El. Şi ei I-au răspuns : „Ce s-a întâmplat
Învierea lui Isus
cu Isus din Nazaret, care era un proroc
... Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era
puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui
încă în Galileea, 7 când zicea că „Fiul omului
Dumnezeu şi înaintea întregului norod. 20 Cum
trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie
preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri Lrăstignit, şi a treia zi să învie.” 8 Şi ele şi-au
au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit
adus aminte de cuvintele lui Isus.
? 21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela
Petru se duce la mormânt
care va izbăvi pe Israel ; dar cu toate acestea,
9 La întoarcerea lor de la mormânt, au
iată că astăzi este a treia zi de când s-au
povestit toate aceste lucruri celor unsprezece
întâmplat aceste lucruri. 22 Ba încă nişte femei
şi tuturor celorlalţi. 10 Cele ce au spus aceste
de ale noastre ne-au pus în uimire : ele s-au
lucruri apostolilor erau : Maria Magdalena,
dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23 nu I-au
Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care
găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut
erau împreună cu ele. 11 Cuvintele acestea li
şi o vedenie de îngeri care ziceau că El este
se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.
viu. 24 Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la
12 Dar Petru s-a sculat şi a dat fuga la
mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră
mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar
femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25 Atunci
n-a văzut decât fâşiile de pânză care stăteau
Isus le-a zis : „O, nepricepuţilor şi zăbavnici
pe pământ ; apoi a plecat acasă, mirat de cele
cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au
întâmplate.
spus prorocii ! 26 Nu trebuia să sufere
Isus Se arată la doi ucenici
Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava
13 În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la
Sa ?” 27 Şi a început de la Moise şi de la toţi
un sat, numit Emaus, care era la o depărtare
prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce
de şaizeci de stadii de Ierusalim ; 14 şi
era cu privire la El. 28 Când s-au apropiat de
vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15
satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să
Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a
meargă mai departe. 29 Dar ei au stăruit de El
apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. 16
şi au zis : „Rămâi cu noi, căci este spre seară,
Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână
17 El le-a zis : „Ce vorbe sunt acestea pe care
cu ei. a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a
le schimbaţi între voi pe drum ?” Şi ei s-au
dat-o. 30 Pe când şedea la masă cu ei, a luat
oprit, uitându-se trişti. 18 Drept răspuns, unul
pâinea ; şi, după ce ... (Continuare 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. Datoriile reciproce ale soţilor şi soţiilor, de Richard Baxter (1615 – 1691)
Iată câteva recomandări pentru păstrarea dragostei :
1. În primul rând, alegeţi-vă un soţ bun sau o soţie bună. Un partener care este cu
adevărat bun şi amabil, plin de virtute şi sfinţenie faţă de Domnul (Proverbe 18 : 22 ;
Proverbe 19 : 13 - 14).
2. Nu vă căsătoriţi până nu sunteţi sigur că puteţi iubi în întregime.
3. Nu vă pripiţi, ci descoperiţi mai dinainte toate imperfecţiunile care v-ar putea
tenta să vă dispreţuiţi viitorul tovarăş de viaţă (Proverbe 18 : 13).
4. Amintiţi-vă că dreptatea cere să iubeşti pe cineva care a renunţat la întreaga
lume pentru tine. Pe cineva care e mulţumit să fie alături de tine în eforturile şi în
suferinţele tale, să împartă totul cu tine, şi care TREBUIE să fie perechea ta până la moarte
(Matei 5 : 32 ; Matei 19 : 9 ; I Corinteni 7 : 39 ; Coloseni 3 : 19 ; Geneza 2 : 24).
5. Amintiţi-vă că, în general, femeile sunt fiinţe iubitoare şi pasionale, şi, aşa cum
îşi iubesc mult propria persoană, la fel aşteaptă multă dragoste şi din partea voastră.
6. Amintiţi-vă că sunteţi sub comanda lui Dumnezeu ; a refuza dragostea
conjugală soţiilor voastre înseamnă să refuzaţi să îndepliniţi o îndatorire pe care Dumnezeu
vi-a stabilit-o cu claritate. Prin urmare, ascultarea ar trebui să vă motiveze dragostea.
7. Amintiţi-vă să sunteţi „un singur trup”; ai făcut-o pe soţia ta să lase pe tatăl şi pe
mama sa, şi să se lipească de tine (Matei 19 : 5 ; Marcu 10 : 7).
8. Fiţi mai atenţi la calităţile soţiilor voastre decât la defectele lor. Nu lăsaţi ca
observarea defectelor să vă facă să uitaţi sau să le treceţi cu vederea virtuţile (I Corinteni
13 : 7 ; Filipeni 2 : 3).
9. Nu le exageraţi imperfecţiunile, până nu ajung să vă înnebunească.
10. Nu stârniţi răul din partenerii voştri, ci faceţi ca binele să iasă la iveală
(Proverbe 10 : 12).
. Copleşiţi-le cu dragoste, şi atunci vă vor iubi şi ele la rândul lor, devenind astfel fiinţe
iubitoare. Dragostea va aprinde dragostea, aşa cum focul aprinde focul. Un soţ bun este cel
mai bun mijloc de a face o soţie bună şi iubitoare (Romani 12 : 21; I Pet. 3:9).

12. Trăiţi înaintea lor viaţa unui creştin atent, smerit, iubitor, blând, altruist,
răbdător, inofensiv, sfânt şi ceresc (Efeseni 4 : 1; Coloseni 1 : 10 ; I Tesaloniceni 2 : 12 ;
Proverbe 11 : 30 ; I Timotei 4 : 16 ; Iacov 5 : 19 – 20 ; I Petru 3 : 1 – 2).
Oamenii egoişti şi neevlavioşi de pretutindeni intră în tot felul de relaţii cu dorinţa
de a-şi servi propriile interese, de a-şi satisface pornirile firii lor pământeşti fără să ştie sau
să le pese ce se cere de la ei.
Urmăresc respectul, profitul sau plăcerea pe care le-o va aduce relaţia lor, nu ceea
ce Dumnezeu şi semenii lor cer sau aşteaptă de la ei (Geneza 2 : 18 ; Proverbe 18 : 22).
Mintea le este ocupată doar de lucrurile pe care le vor avea, nu de ce vor fi
sau ce vor face (Luca 6 : 31 - 32). Ştiu ce vor ca ceilalţi să facă pentru ei, dar nu le pasă de
datoria pe care ei înşişi o au faţă de ceilalţi. Aşa stau lucrurile cu prea mulţi dintre soţi şi
prea multe dintre soţii. Ar trebui să fim foarte interesaţi să cunoaştem care sunt îndatoririle
pe care le implică relaţiile noastre, şi cum Îi putem fi plăcuţi lui Dumnezeu în relaţiile
noastre. Studiază şi fă partea ta, şi cu siguranţă Dumnezeu Şi-o va face pe-a Lui.
Prima îndatorire a soţilor este să-şi iubească soţiile (şi a soţiilor să-şi iubească
soţii) : „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine
pentru ea. – Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine
îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui,
ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica. – Încolo fiecare din voi să-şi
iubească nevasta ca pe sine”. (Efeseni 5 : 25, 28 - 29, 33 ; a se vedea şi Geneza 2 : 24)

Povestiri cu tâlc !
Bill Havens, urma să reprezinte U.S.A. în
echipa de canoe, la olimpiada din 1924. În
acea vreme însă se confrunta cu o dilemă.
Primul său copil urma să se nască chiar în
prima zi a competiţiei.
Soţia sa l-a încurajat să meargă la această
competiţie, dar Bill a hotărât să rămână acasă
şi s-o asiste la naştere. Colegul său de echipă
a câştigat medalia de aur, dar el a pierdut
şansa de a o primi la categoria sa, pentru că
a ales să rămână acasă.
Ca totul să fie şi mai rău, copilul aşteptat nici
nu s-a născut respectând calculele părinţilor,
ci numai după trei săptămâni după ce deja s-a
încheiat competiţia !
Dupa 24 de ani însă, acel băiat ce nu s-a
născut la timpul aşteptat, l-a sunat pe tatăl
său din Helsinki anunţându-l că a câştigat
medalia de aur la olimpiadă. Când s-a făcut
mare, Frank a început să practice acelaşi
sport ca tatăl său, aducându-i bucuria de a
avea în familie medalia pe care o pierduseră,
pentru că a decis să rămână lângă soţia lui şi
s-o asiste la naştere. În Eclesiastul (capitolul 9 :
11) scrie : „Am mai văzut apoi sub soare că nu cei
iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că
nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi,
bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate
atârnă de vreme şi de împrejurări”.

Două familii diferite
„Cu câţiva ani în urmă revista “Viaţa şi credinţa
creştină” prezenta nişte descoperiri neobişnuite
ce priveau două familii diferite. În 1677 un bărbat
imoral s-a căsătorit cu o femeie uşoară. 1.900
de descendenţi s-au născut din copii acestui
cuplu. Dintre aceştia 771 au fost infractori, 250
fuseseră arestaţi pentru diferite alte infracţiuni
(nelegiuiri), 60 dintre aceştia au fost hoţi iar 39
au fost condamnaţi pentru crimă. 40 dintre
femeile descinse din acel cuplu se ştia că au boli
venerice. Acest grup de urmaşi ai nefericitului
mariaj a totalizat 1.300 de ani petrecuţi în
spatele gratiilor şi au costat statul New York
aproape 3 milioane de dolari.
Iată ce s-a descoperit cu privire la familia
Edwards. A treia generaţia l-a inclus pe
Jonathan Edwards, (predicatorul ce a adus
trezirea în Noua Anglie şi cel ce a devenit
ulterior preşedintele Universităţii Princeton).
Dintre cei 1.344 de urmaşi ai acestei familii,
mulţi dintre ei au fost preşedinţi de colegiu (13)
şi profesori (65). 186 au devenit predicatori ai
Evangheliei, iar mulţi alţii erau activi în bisericile
lor. 86 au devenit senatori ai statului, 3 au fost
congresmeni, 30 judecători, iar unul a ajuns
vicepreşedintele Statelor Unite. În timp ce
urmaşii primei familii au costat enorm societatea,
urmaşii celei de-a doua au contribuit la progresul
şi dezvoltarea ei, fără să-i ia un bănuţ !

Versetul de aur al Bibliei

Căsătoria

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
judeca pe curvari şi pe preacurvari”.
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
(Evrei 13 : 4)
ci să aibă viaţa veşnică”.
Când autorul cărţii Evrei le-a spus cititorilor
EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

săi să ţină patul căsătoriei nespurcat, el a
folosit cuvântul „pat” ca eufemism pentru actul
„Comunicarea este pentru dragoste ceea ce sexual. Preacurvia, care apare în acest verset,
este sângele pentru corp”, spunea Reule Howe se referă la infidelitatea cuiva care este
în Miracolul dialogului.
căsătorit, în timp ce curvia (gr. porneia) este
Aduceţi-vă aminte de cele trei componente un termen folosit în general pentru a reda orice
ale comunicării : a) conţinutul, b) tonul vocii, fel de impuritate sexuală.
c) semnalele nonverbale. Aceeaşi propoziţie
îşi schimbă sensul prin simpla schimbare a Proverbe armeneşti despre cămin, familie,
căsnicie şi menaj
tonului vocii, a gesturilor sau a acţiunilor.
A rămas mereu sugestivă, în acest sens, • Nora şi soacra s-au sfădit, bărbatul a rămas
întâmplarea cu scrisoarea trimisă de băiatul din neîngrijit. • Slugă-n casa mea, stăpân - altuia. •
armată, părinţilor neştiutori de carte :
În casa lui, omul e şi slugă, şi stăpân. • Decât
- Gheorghe, citeşte-mi şi mie scrisoarea asta
mai mare în casă, mai bine câine de pază. •
de la băiat, că tocmai a sosit şi nu pricep neam
Bărbatul e zidul dinafară al casei, femeia,
mâzgălelile astea !
- Nu am timp, moşule! Nu vezi că sunt cu peretele dinăuntru. • Casă mare – cuib de necaz
mare. • Fratele pentru o zi, soţul – pentru
căruţa la coceni ?
- Hai, că-ţi dau un caş dacă mi-oi citi, se milogi veşnicie. • Toată lumea visează, numai nora e
nepriceputul om la carte.
trează. • Fata rea se face mireasă cuminte,
- Bine ! Dă-mi-o repede ! Deci, nea Ioane, uite mireasa rea – nevastă cuminte. • Fata nu
cum începe :
rămâne în casa părintească, nici într-un leagăn
„Dragii mei părinţi, eu sunt sănătos, ceea ce
de aur. • Fata, când vrea să se mărite, sparge
sănătate vă doresc şi vouă. Aici mâncarea e
proastă şi puţină, aşa că trimiteţi ceva bani", citi oalele din casă ; feciorul, când vrea să se
însoare, se duce în străini. • Cât preţuieşte o
răstit Gheorghe.
- Chiar aşa spune ? îl opri nea Ion. Uite la el fată, în căsnicie s-arată. • Căsătoria e ...
cum ne porunceşte plodul ăsta. N-are pic de sfârşitul unui şir de griji dintr-o serie neagră a
respect faţă de noi, care l-am crescut. N-o să necazului ... • Logodna este prefaţa iubirii ... •
vadă nici un sfanţ de la mine. Nu-i e ruşine ! Căsnicia seamănă cu o cetate asediată ; cei
Ajunge, Gheorghe ! M-am lămurit !
dinăuntru vor să iasă, cei dinafară vor să intre.
După câteva zile, scrisoarea mototolită ajunge • O căsnicie fără copii este ca universul fără
în mâinile logodnicei băiatului care tocmai
soare. • Copiii sunt desertul căsniciei. Din Proverbe
trecuse să-i vadă pe viitorii socri.

Comunicarea în familie

- Ce mai spune fătucă, băiatu' ăsta în
scrisoare, că tare m-a amărât ?
- Păi, ce să zică ! Ascultă : „Dragii mei părinţi,
eu sunt sănătos, ceea ce sănătate vă doresc şi
vouă. Aici mâncarea este proastă (citi fata pe
un ton plângăreţ) şi puţină, aşa că trimiteţi
ceva bani", termină ea rugător.
- Chiar aşa spune ? se înduioşă nea Ion.
Sărmanul, cât suferă ! Pune-i tu, Anişoară,
banii ăştia la poştă ... Fără comentarii.
(Preluare din cartea : Când dragostea se întoarce
acasă).

şi cugetări latine, Albatros, 1976).

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
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 !”

