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Editorial. La început de an ...(III)

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                   I Samuel 25 : 6

3 Duceţi-vă ; iată, vă trimit ca pe nişte miei  
în mijlocul lupilor.  4 Să nu luaţi cu voi nici  
pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu 
întrebaţi pe nimeni de sănătate pe drum. 5 În  
orice casă veţi intra, să ziceţi întâi : „Pacea  
să fie peste casa aceasta !”  6 Şi dacă va fi  
acolo  un  fiu  al  păcii,  pacea  voastră  va 
rămâne peste el ; altminteri ea se va întoarce  
la  voi.  7 Să  rămâneţi  în  casa  aceea  şi  să  
mâncaţi şi să beţi ce vi se va da; căci vrednic  
este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din 
casă în casă. 8 În oricare cetate veţi intra, şi  
unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi  
se  va  pune  înainte  ;  9 să  vindecaţi  pe 
bolnavii  care  vor  fi  acolo  şi  să  le  ziceţi  :  
„Împărăţia  lui  Dumnezeu  s-a  apropiat  de 
voi.”  10 Dar în oricare cetate veţi intra, şi  
nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi  
să ziceţi :  11 „Scuturăm împotriva voastră,  
chiar şi praful din cetatea voastră care s-a  
lipit de picioarele noastre ; totuşi să ştiţi că  
Împărăţia  lui  Dumnezeu  s-a  apropiat  de  
voi.” 12 Eu vă spun că în ziua judecăţii va fi  
mai  uşor  pentru  Sodoma  decât  pentru  
cetatea aceea. 13 Vai de tine, Horazine ! Vai  
de tine, Betsaido ! Căci dacă ar fi fost făcute 
în  Tir  şi  Sidon  lucrările  puternice  care  au 
fost făcute în voi, demult s-ar fi pocăit stând  
în  sac  şi  cenuşă.  14 De  aceea,  în  ziua 
judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon  
decât pentru voi.  15 Şi tu, Capernaume, vei  
fi înălţat oare până la cer ?     (Cont. în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 9
55 Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis :  
„Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi ! 56 Căci  
Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele  
oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat  
în alt sat.

Cum să urmăm pe Isus
57 Pe  când  erau  pe  drum,  un  om I-a  zis  :  
„Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58 
Isus  i-a  răspuns  :  „Vulpile  au  vizuini,  şi  
păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-
are unde-Şi odihni capul.”  59 Altuia i-a zis :  
„Vino după Mine !” „Doamne”, I-a răspuns  
el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl  
meu.” 60 Dar Isus i-a zis : „Lasă morţii să-şi  
îngroape  morţii,  şi  tu  du-te  de  vesteşte  
Împărăţia lui Dumnezeu.” 61 Un altul a zis :  
„Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să  
mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei.” 62 
Isus  i-a  răspuns  :  „Oricine  pune  mâna  pe 
plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu.”

CAPITOLUL 10
Trimiterea celor şaptezeci de ucenici

1 După  aceea  Domnul  a  mai  rânduit  alţi  
şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi  
înaintea  Lui,  în  toate  cetăţile  şi  în  toate  
locurile pe unde avea să treacă El. 2 Şi le-a zis  
:  „Mare  este  secerişul,  dar  puţini  sunt  
lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului  
să scoată lucrători la secerişul Său.

Există cel puţin opt caracteristici ale vieţii unui creştin, la care trebuie să fiu atent. 
Primele patru le-am văzut (şi  sunt următoarele :  credinţa, faptele bune - care confirmă 
înnoirea  vieţii,  cunoştinţa  şi  înfrânarea  poftelor),  la  ele  se  adaugă  :  răbdarea,  evlavia, 
dragostea de fraţi şi iubirea de oameni. 

Vom continua studiul dând doar câteva explicaţii. Dar cei care vor să înţeleagă mai 
multe despre  războiul din suflet pot studia o carte foarte bună, care se găseşte la un preţ 
foarte accesibil : Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament, (apărută în 1992). 
Are o denumire foarte tehnică, dar este de fapt un lexicon Biblic.

4. Înfrânarea (poftelor) sau dreapta măsură.  Este una dintre caracteristicile 
Roadei Duhului Sfânt, despre care scria apostolul Pavel în cartea Galateni 5 :  22 – 23 
„Roada  Duhului,  dimpotrivă,  este  :  dragostea,  bucuria,  pacea,  îndelunga  răbdare,  
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.

Putem spune că dreapta măsură este  virtutea virtuţilor. Nu este destul să am în 
bucătărie sare şi piper, contează să am şi darul acesta de-a  potrivi gustul pentru a şti cât 
trebuie  pus  din  fiecare.  O problemă a  noastră  este  că  nu ţinem în  echilibru  trupul  cu 
sufletul şi duhul, ceea ce ne poate produce probleme fie fizice, (adică boli), fie spirituale 
(ceea ce noi numim stres) din cauza lipsei măsurii drepte.

Există oameni care se preocupă doar cu trupul şi necesităţile lui, neglijând duhul 
şi nevoile lui. Dar probleme au şi oamenii care sunt  prea spirituali şi nu au timp pentru 
viaţa de toate zilele. 

Un tată spunea despre copilul lui (care avea probleme cu un duh necurat) că : „ ... 
duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare”. (Evanghelia după Marcu 9 : 
22) Este clar că se referă la apă şi la foc, dar acest text Biblic poate fi înţeles şi altfel.

Nici inundaţiile (se poate citi băutura) nici incendiile (putem citi aici ţigările) nu 
sunt bune ! Dacă oamenii şi-ar face bine calculele cu câţi bani beau sau ard, în fiecare zi, 
ce sumă trebuie dată pe lună şi la cât se ajunge doar într-un an, ar constata că îşi cumpără 
cu mulţi bani răul, pe care şi-l fac singuri.



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

John Wesley a fost întrebat ce ar face dacă ar 
şti  că  Domnul  lui  are  să  revină  a  doua  zi. 
Wesley a răspuns : 
„Aş  merge  la  culcare  şi  aş  dormi,  mâine 
dimineaţă m-aş trezi şi mi-aş vedea de treabă 
pentru că eu îmi doresc ca El să mă găsească 
făcând ceea ce mi-a încredinţat spre a face”.

Când strigă un nenorocit !
Danny Thomas şi-a pierdut economiile de o viaţă, de 
600 de mii de dolari, într-un moment în care nu avea 
serviciu. El şi soţia aşteptau un copil şi aveau nevoie 
de bani. Danny şi-a luat un serviciu part-time care le 
asigura banii pentru alimente. A fost o perioadă foarte 
dificilă din viaţa lor. Cu o săptămână înainte de a se 
naşte  copilul,  Danny nu mai  avea în  cont  decât  7 
dolari  şi  85 de cenţi.  Ce să facă? „Disperarea m-a 
condus la primul contact cu puterea credinţei.” , avea 
să mărturisească ulterior. Duminică dimineaţa a mers 
la biserică. Când coşuleţul  pentru daruri  a ajuns în 
dreptul lui, a pus ca de obicei 1 dolar. Însă ceva cu 
totul  neaşteptat  s-a  petrecut.  Colecta  aceea  era  o 
colectă  specială.  Preotul  le-a  explicat  pentru  ce 
misiune aveau să fie folosiţi banii şi Danny s-a simţit 
îndemnat să dea mai mult. „M-am lăsat dus de val şi  
ampus  în  coşuleţ  şapte  dolari.”  Aproape  toţi  banii 
care îi mai rămăseseră ! Ce-a fost în mintea lui ? 
A mers în faţa  altarului  şi  cu glas  tare s-a rugat  : 
„Doamne, Ţi-am dat ultimii mei bănuţi şi am nevoie 
să mi-i returnezi de zece ori mai mult pentru că am 
un copil  pe drum şi  facturi  de plătit   la  spital.”  S-a 
înapoiat acasă cu doar 85 de cenţi în buzunar.  „N-o 
să  vă  vină  să  credeţi  !  În  dimineaţa  următoare  a 
sunat telefonul.  Mi se oferea o slujbă. Nu era cine 
ştie ce slujbă, însă aveam un salariu de 75 de dolari.  
Mi-a scăpat telefonul din mână ! Mai întâi am plâns 
de  bucurie,  apoi  m-a  trecut  un  fior.  Mi-am  adus 
aminte  de  rugăciunea  pe  care  o  făcusem  cu  o  zi  
înainte în biserică. Salariul  de 75 de dolari erau de 
zece ori  suma pe care o dăruisem la biserică.”  În 
Biblie scrie că atunci : „Când strigă un nenorocit,  
Domnul  aude şi-l  scapă din toate  necazurile  lui”. 
(Psalmul 34 : 6) Dumnezeu ne aude când ÎL rugăm !

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 !”

            Ce să fac ? Să ÎL chem pe Domnul Isus în ajutorul meu ! Să caut ajutorul spiritual, 
să  ÎL chem pe  Isus  în  viaţa  mea  ca  Domn şi  Mântuitor  ! În  Evanghelia  după  Matei 
(capitolul 28 : 18) scrie despre ucenici că : „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a  
zis : „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”.

EL ştie că singur nu pot să scap, dar dacă vreau şi Îi cer ajutorul, Isus are toată 
puterea şi trebuie să ştiu că EL a promis că : „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine ; şi pe 
cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară ... ”. (Ioan 6 : 37) Adică nu îl refuză !
            5. Răbdarea. Despre poporul evreu, (care era plecat din Egipt spre Canaan), găsim 
scris un verset deosebit în cartea Numeri (capitolul 21 : 4) : „Au plecat de la muntele Hor 
pe drumul care duce spre Marea Roşie,  ca să ocolească ţara Edomului.  Poporul şi-a 
pierdut răbdarea pe drum”. 

Nu se aşteptau să dureze atât de mult călătoria, (despre care este probabil că s-au 
interesat  dinainte).  Care  este  continuarea  versetului  ?  „  ...  şi  a  vorbit  împotriva  lui  
Dumnezeu  şi  împotriva  lui  Moise  :  „Pentru  ce ne-aţi  scos  din  Egipt  ca  să murim în  
pustiu ? Căci  nu este nici  pâine,  nici apă şi  ni s-a scârbit  sufletul  de această hrană  
proastă”. (Numeri 21 : 5) Vorbele acestea le plătesc şi ajung tot la Moise pentru a-i cere 
ajutorul ... Din cauza nerăbdării putem avea multe probleme. (Continuare în numărul viitor)

Cartea veche  174. M rturisirea copiiloră
Un copil fusese obi nuit, ca în fiecare sear , înainteş ă  
de-a se culca s  cear  iertare mamei sale de tot ceă ă  
gre ise peste zi. Într-o zi mama era greu bolnav  iş ă ş  
lui nu-i-se dete voie s  intre în camera ei. ă
Atunci copilul se a ez  înaintea u ei i  începu sş ă ş ş ă 
plâng  cu amar.  Îngrijitoarea întrebându-l  de ceă  
plânge, el îi spune, pentruc  nu e l sat s - i ceară ă ă ş ă 
ertare mamei sale. 
La sfatul îngrijitoarei el scrise atunci pe o t bli  totă ţă  
ce gre ise în ziua aceia i o rug  pe îngrijitoare s  oş ş ă ă  
arate mamei sale. 
Îngrijitoarea lu  t bli a cu ea în camera bolnaveiă ă ţ  
i peste câteva clipe i-o aduse înapoi. T bli a eraş ă ţ  

acum tears . ş ă
Copilul  acum tiu  c  mam -sa l-a ertat.  Cât deş ă ă  
fericit era el acum ! Cât de lini tit putea el acum sş ă 
doarm  ! Cât de ferici i ve i fi i voi copiilor, cândă ţ ţ ş  
Domnul v  va erta toate p catele i v  va cur iă ă ş ă ăţ  
de toat  nedreptatea ! ă
El v  va cur i, dac  voi v  ve i m rturisi înainteaă ăţ ă ă ţ ă  
Lui tot ce a i gre it i-i ve i cere ertare ! ţ ş ş ţ „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca  
să  ne  ierte  păcatele  şi  să  ne  cureţe  de  orice  
nelegiuire”. (I Ioan 1 : 9)

„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

Povestiri  cu  tâlc   Mai  demult  mergeam 
deseori  cu  trenul  de  dimineață  în  orașul 
apropiat. Odată stăteam la fereastra deschisă, 
când un băiat mi-a oferit  ziarul  de dimineață. 
Băiatul avea o față foarte palidă, era subțirel și 
avea ochii mari, triști. După înfățișare se vedea 
că avea griji. I-am spus : – Citești cu plăcere ?
– O,  da!  a  fost  răspunsul  prompt.  Nu  am 
șovăit, am luat repede Noul Testament și i l-am 
oferit  cu  rugămintea  să-l  citească  măcar  o 
dată. Câteva săptămâni mai târziu călătoream 
iarăși  cu  același  tren.  Stăteam  din  nou  la 
fereastra deschisă și așteptam plecarea. Chiar 
atunci  l-am recunoscut  pe  băiatul  cu ziarele. 
Când l-am privit mai de aproape, am observat 
că s-a petrecut o schimbare cu el. Atunci m-a 
observat  și el.  Îndată a venit  la mine și  mi-a 
strâns  mâna.  – M-am  gândit  mult  la 
dumneavoastră. Vă sunt așa de recunoscător !  
Micuța carte a făcut totul nou la noi ! Prima 
dată am citit-o eu. Apoi a citit-o și tatăl meu. Pe 
atunci, el nu avea un serviciu. După aceea a citit-o și 
mama mea. Ce a mai plâns ! Știți – tatăl meu a fost  
bețiv, dar acum, acum totul este altfel la noi. Acum, 
totul merge bine.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Caesar  non  supra  grammaticos  (lat. 
„Împăratul  nu-i  mai  presus  de  gramatici”)  - 
Aceste  cuvinte  înţelepte  au  fost  determinate 
de  o  greşeală  de  gramatică,  făptuită  de 
împăratul  Sigismund  al  Germaniei  (1368  – 
1437).  Când  arhiepiscopul  Placentius  şi-a 
permis  să-l  corecteze,  împăratul  i-a  răspuns 
plin de trufie : Ego sum rex Romanus et supra  
grammaticam (Eu  sunt  rege  roman  şi  mai 
presus de gramatică). La care  Placentius ar fi 
replicat : Caesar non supra grammaticos.
Molière  a  reluat  ideea  (care  în  traducerea 
românească a Ninei Cassian este) : 

„Gramatica, regină peste-nvăţaţi şi regi,
Ce ştie să-şi impună eternele ei legi”.

Expresia  se  foloseşte  la  adresa  acelor 
persoane, care abuzând de poziţia lor, cred că 
pot nesocoti legi, reguli şi hotărâri consacrate. 

Papyrus Ebers, este o carte de medicină scrisă 
în  Egipt  la  cca.  1552 î.Cr.  Deoarece  Egiptul 
ocupa  o  poziţie  dominantă  în  lumea  veche 
medicală,  acest  Papyrus  este  de  mare 
importanţă ca document al ştiinţei medicale din 
acele  zile. Cuprinde  multe  sute  de  remedii 
pentru  boli  diferite.  Medicamentele  includ 
„dinţi de porc, grăsime din lapte de gâscă etc.”. 
Aproximativ  în  timpul  când  a  fost  scrisă 
această carte egipteană, s-a născut şi Moise în 
Egipt.  Nu  este  nici  o  îndoială  că  el  a  fost 
familiarizat cu toată ştiinţa medicală. Moise i-a 
condus pe israeliţi afară din Egipt. Domnul le-a 
dat promisiunea : „Dacă vei asculta cu luare  
aminte  glasul  Domnului  Dumnezeului  tău,  
dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă 
vei  asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi  
toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din  
aceste boli cu care am lovit pe egipteni, căci  
Eu sunt Domnul care te vindecă”. (EXOD 15 : 26) 

 Proverbe latine despre renume
• A ajuns vestit – (cu renume). • Chiar dacă ai 
pierde totul, ia aminte să nu-ţi pierzi renumele. 
•  Faima creşte trecând din gură în gură. • 
Un bun renume valorează mai mult decât toate 
bogăţiile.  • Renumele cunoscut în public are 
totdeauna o justificare. • Dorinţa de faimă mai 
mare-i decât  de virtute.  •  Stă în umbra unui 
nume mare. • Faima sporeşte şi mai mult după 
moarte.  •  Renumele  se  obţine  în  urma  unei 
fapte de seamă.  •  Dispreţuind renumele sunt 
dispreţuite şi virtuţile.  • Cinstea, renumele şi 
meritele  tale  vor  dăinui  de-a  pururi.  Din 
Proverbe şi cugetări latine,  Editura  Albatros, 
Bucureşti, 1976).
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