28 Tată, proslăveşte Numele Tău !” Şi din cer
s-a auzit un glas care zicea : „L-am proslăvit
EVANGHELIA DUPĂ IOAN
şi-L voi mai proslăvi !”
CAPITOLUL 12
29 Norodul care stătea acolo şi care auzise
Intrarea lui Isus în Ierusalim
glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau :
18 Şi norodul I-a ieşit în întâmpinare, pentru că
„Un înger a vorbit cu El !”
aflase că făcuse semnul acesta.
30 Isus a răspuns : „Nu pentru Mine s-a auzit
19 Fariseii au zis deci între ei : „Vedeţi că nu
glasul acesta, ci pentru voi.
câştigaţi nimic : iată că lumea se duce după
31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum
El !”
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
Isus vorbeşte de moartea Sa
32 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi
20 Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se
atrage la Mine pe toţi oamenii.” –
închine la praznic,
33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să
21 s-au apropiat de Filip, care era din
moară. –
Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis :
34 Norodul I-a răspuns : „Noi am auzit din
„Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”
Lege că Hristosul rămâne în veac ; cum, dar,
22 Filip s-a dus şi a spus lui Andrei ; apoi
zici Tu că „Fiul omului trebuie să fie înălţat” ?
Andrei şi Filip au spus lui Isus.
Cine este acest Fiu al omului ?”
23 Drept răspuns, Isus le-a zis : „A sosit
35 Isus le-a zis : „Lumina mai este puţină
ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care
24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă
aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă
grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu
întunericul ; cine umblă în întuneric nu ştie
moare, rămâne singur ; dar dacă moare,
unde merge.
aduce mult rod.
36 Câtă vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi
25 Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde ; şi cine
în Lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a
îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra
spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns
pentru viaţa veşnică.
de ei.
26 Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze ; şi
Necredinţa Iudeilor
unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu.
37 Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor,
Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
tot nu credeau în El, 38 ca să se împlinească
27 Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi
vorba pe care o spusese prorocul Isaia :
zice ?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul
„Doamne, cine a dat crezare propovăduirii
acesta ?… Dar tocmai pentru aceasta am venit
noastre ? Şi cui a fost descoperită puterea
până la ceasul acesta !
braţului Domnului ?” (Cont. în numărul următor)
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.
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„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. Ultima latet !
Dintre marii bărbați ai națiunii germane, care au mărturisit, au luptat și au suferit
pentru adevăr face parte şi cavalerul Ulrich von Hutten (născut în 21 aprilie 1488, decedat
în 23 august 1523).
Castelul ereditar al familiei lui, Steckelberg, din Fulda, zace astăzi în ruine. De
acolo, de unde s-a născut, a venit la vârsta de 10 ani la școala mânăstirii din Fulda.
În curtea mânăstirii a fost montat în acea vreme un ceas solar. Egumenul a cerul
tuturor elevilor să născocească o inscripție potrivită pentru ceasul solar. Băiatul Ulrich vom
Hutten a obținut premiul.
El a propus inscripția : „Ultima latet !” adică „Ultimul ceas este ascuns !” – Unde,
când și cum va fi ultimul ceas pentru tine – o știi ? Ulrich von Hutten a avut un drum scurt.
Viața lui foarte agitată, parțial ca învățat și scriitor, parțial ca soldat, parțial ca
ministru plenipotențiar și om de curte, l-a dus prin multe încercări.
De multe ori: prădat, jefuit, rănit, bolnav, prigonit, drumul său pământesc s-a
sfârșit în al 36-lea an al său, pe mica insulă Ufenau din lacul Zürich. Acolo a murit ca un
refugiat apatrid. Aceasta nu s-a cântat la leagănul lui. Nici tu nu știi unde, când și cum va fi
sfârșitul drumului tău pământesc. Ultima latet ! ...
În raportul unui cercetător al științelor naturii, care a urcat pe un vulcan de pe
insula Islanda în anul 1845, sunt scrise următoarele:
„Fără să mă intereseze prezentările de avertizare ale ghidului, am hotărât să
cercetez adâncul craterului. Am desprins o bucată de lavă dintr-un bloc care se afla în
apropiere, am dus-o la marginea prăpastiei și am azvârlit-o înăuntru.
Auzeam masa grea izbindu-se dintr-o parte în cealaltă. Adâncimea era așa de
enormă, încât această gălăgie a durat cel puțin un minut. În clipa următoare s-a înălțat în
fața mea un nor de abur cu miros de sulf, în timp ce din abis era perceptibil un vuiet
înfundat, ca și când s-ar fi descărcat un tun în măruntaiele pământului.
Deodată a început pământul să se cutremure sub picioarele mele, să tremure și în
același timp să se desprindă. Mă prăbușisem la pământ; în timp ce pentru a scăpa de soarta
mea îngrozitoare am căutat să mă adun și să mă ridic, picioarele mele au fost deodată

blocate între două blocuri de lavă și ținute strâns ca într-o menghină.
După aceea a urmat iar o despicare și o fărâmițare. Lava din spatele meu a cedat,
iar eu am rămas zăcând chiar la marginea prăpastiei, care căpătase o lărgime de 15-20 de
picioare. Din noaptea fără fund răzbăteau până sus aburi asfixianți.
Cine este în stare să descrie spaima unei asemenea clipe? Zăceam acolo ca bătut în
cuie și vedeam năvălind peste mine spaimele morții. Deodată am auzit un strigăt și în timp
ce priveam în sus, l-am văzut pe devotatul meu ghid, care venea alunecând în jos de pe
zidul de stâncă, pentru a-mi sări în ajutor.
„V-am avertizat, domnule !” a spus el. „Da, nu este vina dumneavoastră”, am
strigat eu, „dar iertați-mă și salvați-mă, căci altfel pier !” – „Vă voi salva sau voi muri
împreună cu dumneavoastră !” După aceea a încercat cu vârful de fier al unui baston să
desprindă blocurile de lavă care îmi înțepeniseră picioarele. Abia începuse cu această
treabă, când pământul a început iarăși să se cutremure.
Blocurile s-au despărțit unul de celălalt și unul dintre ele s-a prăbușit cu un
zgomot cavernos și înfundat în prăpastia deschisă. M-am aruncat înapoi și am apucat mâna
ghidului meu. Acum puteam din nou să mă mișc, dar mă aflam totuși încă în apropierea
unui hău căscat și în orice clipă pieirea ne putea ajunge pe amândoi din urmă.
M-am ridicat și m-am cățărat în sus pe peretele craterului, sprijinit de însoțitorul
meu. Când am atins sus coama, pământul s-a mișcat din nou sub mine; am privit în jur și în
acel loc unde zăcusem câteva clipe mai înainte, acum se formase o prăpastie din care se
înălța un fum gros, negru. Fusesem salvat !” Înțelege din descrierea acestui cercetător al
științelor naturii, care fusese zadarnic prevenit, situația ta ! Veșnica pierzare care îl așteaptă
pe păcătosul neîmpăcat este mai îngrozitoare decât adâncul întunecos al acelui crater.
Dar un prieten mai devotat și mai puternic decât acel islandez plin de abnegație
este aproape de tine, Isus, Mântuitorul ... El te duce în siguranță.
Lasă-te așa cum ești, cu toată vina vieții tale în mâinile Lui și atunci ești pentru
totdeauna salvat și păzit. Acum păstrează acest cuvânt. Ultima latet ! – ultimul tău ceas
este ascuns ! [Din Mărturiile unui vechi soldat, 1909 – 1910]
Povestiri cu tâlc !
Rubrica copilului credincios
„Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii Într-o poveste se spune că atunci când a creat
vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul lumea, Dumnezeu a întrebat animalele ce
celor buni şi-i vor arunca în cuptorul aprins; dorinţe au.
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”. Le-a ascultat cu atenţie pe toate şi le-a împlinit
rugăminţile.
Evanghelia după Matei 13 : 49 - 50
Când au aflat de aceasta, oamenii au rămas
Chiar și presimțirea judecății îi enervează
foarte tare pe oamenii nelegiuiți. Aceasta o
arată acel bărbat căruia, când a auzit despre
scrâșnirea dinților în întunericul extrem, i-a
căzut în suflet o scânteie din focul iadului,
astfel că a exclamat deja scrâșnind din dinți :
„Așa, acum o să-mi scot toți dinții și atunci
Dumnezeu va trebui să renunțe”. A urcat întro trăsurică pentru a merge la dentist și a murit
de dambla pe drum. „Un sfârșit groaznic !”
strigi tu. – Da ! Dacă acesta ar fi un sfârșit, ar
avea puțină importanță. Este un început,
intrarea în existența morții veșnice, după un
scurt prolog pământesc. [Din Mărturiile unui vechi soldat,
1909 – 1910]

indignaţi pentru că ei nu au fost întrebaţi.
- „Nu putem fi mulţumiţi cu această lume a ta”,
spuseră ei.
- „Nici nu trebuie să fiţi mulţumiţi”, le răspunse
Dumnezeu. „Patria voastră nu este pe acest
pământ, ci în cer unde vă aşteaptă numai
surprizele veşniciei”.
De aceea au animalele ochii îndreptaţi spre
pământ, iar omul merge vertical şi priveşte spre
cer. „El [Domnul Isus] le-a zis : „Când vă

rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în
ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie
Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer,
aşa şi pe pământ”. (Luca 11 : 2)

Versetul de aur al Bibliei

Din cartea Boli evitabile

„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

Capitolul 7. Duşmani fericirii sexuale
Duşmanii adevăraţi ai fericirii vieţii sexuale a
omului sunt acei ce ar voi să-l rupă de la
căminul său, de la familia sa şi de la preceptele
biblice. Puţini oameni s-au oprit vreodată
asupra faptului că binecuvântările vieţii
sexuale şi ale civilizaţiei de care ne bucurăm,
se revarsă pentru că o mare mulţime de oameni
iau în seamă cuvintele lui Isus :
„Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut
bărbat şi femeie. De aceea va lăsa omul pe
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de
nevastă-sa ; şi cei doi vor fi un trup”.
„Aşa dar, ei nu mai sunt doi, ci un singur
trup”. (Marcu cap. 10 vers. 6 - 8)
Oamenii care iau această învăţătură biblică ca
model, se vor salva pe ei înşişi de multe boli şi
de o mie de supărări de inimă.
Este îmbucurător să vezi specialişti eminenţi
recunoscând că preceptele biblice asupra
căsătoriei depăşesc toate planurile omeneşti. (Va

Cartea veche

264. Priveghiarea creștinului
„Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de
seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte
înţelepţi”. EFESENI 5 : 15
Un țăran din Italia era iscusit în prinderea
viperelor pe care apoi le vindea la o farmacie.
Într-o zi prinse nu mai puțin de 150 de vipere.
Seara, înainte de culcare, luase vasul cu vipere
în dormitor. Pe când dormea, viperele
învârtindu-se mereu, au ridicat acoperământul
vasului și, ieșind, s-au tras la căldura din pat.
Deșteptându-se omul, cu groază văzu viperele
lângă sine și le simți pe trup. Orice mișcare
putea să-i aducă moartea.
Un fiu al său, chemat fiind, puse lângă pat un
vas cu lapte cald : viperele începură atunci
rând pe rând să vină la vasul cu lapte și țăranul
le putu omorî.
Ce deșteptare groaznică trebuie să aibă și
omul plin de păcate !
Dar să umblăm cu băgare de seamă și să nu
ne lăsăm copleșiți de păcate care ne pot omorî
ca viperele veninoase.

continua)

Proverbe armeneşti despre faptă
• Treaba e ca măgarul : trebuie s-o împingi ca
să meargă. • E uşor să vorbeşti, greu e să
înfăptuieşti. • Pe om, nu-l vei găsi în mormânt,
unde hoitul putrezeşte, ci în faptele lui. Hrant
Avakian • Deosebirea dintre un înţelept şi un
învăţat este aceea că primul ştie, iar al doilea
făptuieşte. • Fapta este fratele vitreg al vorbei.
Hacob Paronian • Vorbele, ideile abstracte pot să ne
despartă, dar faptele reale ne unesc. Într-o
societate sănătoasă, vorba trebuie să fie
imaginea faptei. Dacă o vorbă nu este posibil
să fie transpusă în faptă, atunci ar fi bine ca
acea vorbă să nu fie rostită, ca să nu
stânjenească realizarea posibilei fapte. Vazghen

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre
• Date obolum Belisario (lat. „Dați un obol
lui Belisarius !”) - Belisarius (sau Belizarie) a
fost în Bizanț (sec. VI) un vestit comandant de
oști care s-a luptat cu perșii, cu vandalii, cu
ostrogoții și care ar fi trebuit să se bucure de
toată recunoștința împăratului Iustinian, căruia
i-a adus multe victorii. Dar legenda spune că,
temător să nu-i ia tronul, împăratul i-a scos
ochii și l-a închis într-un turn (care există și (Din Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979).
Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
azi în Turcia și poartă numele de „turnul lui
1.
Nu
există om fără păcat : „Căci toţi au
Belisarius”), de unde marele general lăsa în
păcătuit
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
jos, cu o funie, casca și o mică pancartă pe care
scria : „Date obolum Belisario”. Soarta lui tristă a (Romani 3 : 23) 2. Pentru un singur păcat,
inspirat multe romane, tragedii, tablouri, cântece și omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
opere. Ca expresie se folosesc aceste cuvinte pentru păcatului este moartea ...”. 3. Mântuirea este
a ilustra starea unui personaj celebru, adus la posibilă numai prin Isus : „ ... darul fără
sărăcie, Iar numele de Belisarius e întrebuințat plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
câteodată ca figură de stil (ca antonomază) pentru
Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)
un om ruinat, care și-a păstrat însă întreaga
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”
demnitate.

