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Editorial. La început de an (V)

 

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

Lui  I-a  zis  :  „Doamne,  învaţă-ne  să  ne  
rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.” 
2  El 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.  3 
Pâinea  noastră  cea de toate  zilele  dă-ne-o  
nouă  în  fiecare  zi  ;  4 şi  ne  iartă  nouă 
păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui  
ne  este  dator  ;  şi  nu  ne  duce  în  ispită,  ci  
izbăveşte-ne de cel rău.”

Stăruinţa în rugăciune
5 Apoi le-a mai zis : „Dacă unul dintre voi  
are  un  prieten  şi  se  duce  la  el  la  miezul  
nopţii  şi-i  zice  :  „Prietene,  împrumută-mi  
trei pâini, 6 căci a venit la mine de pe drum 
un  prieten  al  meu  şi  n-am  ce-i  pune 
înainte”  ;  7 şi  dacă,  dinăuntrul  casei  lui,  
prietenul  acesta  îi  răspunde  :  „Nu  mă  
tulbura ; acum uşa este încuiată, copiii mei  
sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi  
dau pâini” – 8 vă spun : chiar dacă nu s-ar 
scula  să i  le  dea,  pentru  că-i  este  prieten,  
totuşi,  măcar  pentru  stăruinţa  lui  
supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i  
trebuie. 9 De aceea şi Eu vă spun : cereţi, şi  
vi se va da ; căutaţi, şi veţi găsi ; bateţi, şi vi  
se  va  deschide.  10 Fiindcă  oricine  cere  
capătă ; cine caută găseşte ; şi celui ce bate 
i se deschide. 11 Cine este tatăl acela dintre  
voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea  
o piatră ? ...                      (Continuarea în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 10
Pilda Samariteanului

35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos 
doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis : „Ai grijă  
de  el,  şi  orice  vei  mai  cheltui  îţi  voi  da  
înapoi la întoarcere.” 36 Care dintre aceştia  
trei  ţi  se  pare  că  a  dat  dovadă  că  este  
aproapele celui ce căzuse între tâlhari ?” 37 
„Cel  ce  şi-a  făcut  milă  cu  el”,  a  răspuns 
învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”,  
i-a zis Isus.

Marta şi Maria
38 Pe  când era  pe drum,  cu  ucenicii  Săi,  
Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită 
Marta,  L-a  primit  în  casa  ei.
39 Ea avea o soră numită Maria, care s-a  
aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta 
cuvintele  Lui.  40 Marta  era  împărţită  cu 
multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis :  
„Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat  
să slujesc singură ? Zi-i, dar, să-mi ajute.” 
41 Drept  răspuns,  Isus  i-a  zis  :  „Marto,  
Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi  
te  frămânţi  tu,  42 dar  un  singur  lucru 
trebuie.  Maria  şi-a  ales  partea  cea  bună,  
care nu i se va lua.”

CAPITOLUL 11
Tatăl nostru

1  Într-o  zi,  Isus  Se  ruga  într-un loc  anumit.  
Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii 

Expresia locuri stâncoase se referă la omul care nu spune că nu vrea cu Isus, dar 
nici nu vrea să aibe necazuri şi probleme din cauza credinţei lui în Domnul Isus. 
Are în interior stâncile lui / convingerile lui, părerile lui etc., la care ţine mai mult decât la 
Cuvântul Lui Dumnezeu. Este un om nehotărât care ar vrea şi cu Dumnezeu şi cu voia lui.

Un astfel de om nu va fi mântuit, deoarece el ar vrea să mergă cu Isus, (sau să 
ajungă în cer) cu condiţia ca totul să decurgă aşa cum crede el de cuviinţă. 

Omul cu această gândire se şi roagă, dar El nu spune în rugăciune : „Doamne 
facă-se voia Ta”, ci Îi explică Lui Dumnezeu ce îşi doreşte, iar la urmă (eventual) adaugă 
formula : „Te-am rugat În Numele Domnului Isus”. 

El poate să meargă şi la Biserică, să fie un om religios cu o oarecare frică de 
Dumnezeu,  să  facă  chiar  şi  fapte  bune,  dar  în  Cer  nu  va  ajunge.  Încă  din  Vechiul 
Testament, Dumnezeu a spus : „ ... îl voi apropia, şi va veni la Mine ; căci cine ar îndrăzni  
să se apropie din capul lui de Mine ? – zice Domnul”. (Ieremia 30 : 21)

Nici la doctor nu merg unde vreau şi când vreau, iar tratamentul prescris trebuie 
luat după regulile care mi se spun. La magazin nu pot cumpăra la preţurile dorite de mine, 
sau să plătesc la casă cât îmi imaginez că ar costa produsele puse în coş. La şcoală nu pot 
primi nota, pe care cred eu că o merit etc. 

Dacă în viaţa de zi cu zi nu se desfăşoară lucrurile numai aşa cum vreau eu, (din 
capul meu) pot să cred că în Cer pot intra oricum ? Este evident că pot să fiu convins, că 
lucrurile vor decurge după cum îmi imaginez eu, dar dacă nu va fi aşa ? 

Locul din veşnicie, omul şi-l ocupă odată cu momentul decesului ... iar de acolo 
nu mai poate pleca niciodată, fie că este la bine, fie că este la rău. Dacă nu ştiu acum, unde 
voi ajunge dincolo, înseamnă că nu sunt mântuit. Un om care l-a chemat pe Isus ca Domn 
şi Mântuitor are în sufletul lui siguranţa mântuirii : 

„Şi mărturisirea este aceasta : Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă 
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa ; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-
am scris aceste lucruri ca  să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi  
viaţa veşnică”. (I Ioan 5 : 11 – 13)



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Ochiul  este  cel  mai  mic  organ  senzorial  al 
omului  ;  cântăreşte  7,5  grame  şi  are  un 
diametru de 2,4 cm. Nervi, muşchi şi vase de 
sânge  formează  în  acest  mic  spaţiu  un 
mecanism uimitor. 
Globul  ocular  este  mişcat  de  patru  muşchi 
drepţi şi de doi muşchi oblici. Razele de lumina 
pătrund în ochi  printr-un disc clar,  sub formă 
de sticlă de ceas convexă, corneea. 
Apoi, razele de lumină traversează camera din 
faţă. Ambele camere sunt pline cu apă clară, 
care curge între iris şi cristalin din camera din 
spate spre cea din faţă. 
Ele sunt legate prin pupilă. Această pupilă este 
formată  de  irisul  colorat,  sub  formă  de  inel.
Tragic este când din cauza unei boli se ajunge 
la peturbarea funcţionării ochiului, şi pacientul 
orbeşte.
În Biblie se vorbeşte despre un organ senzorial 
special  :  ochiul  inimii.  Cu acest  organ intern, 
omul observă lucrurile lui Dumnezeu. 
Din fire, toţi suntem orbi faţă de informaţiile şi 
realitatea lui Dumnezeu. 
Cauza  bolii  este  necredinţa.  Dumnezeul 
acestei lumi (diavolul) a orbit mintea celor ce 
sunt pe calea pierzării : „ca să nu va strălucind 
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este 
chipul  lui  Dumnezeu”. (2  Corinteni  4  :  4) 
Dumnezeu  oferă  pentru  vindecare „alifie 
pentru  ochi” (Apocalipsa  3.18),  să  putem 
recunoaşte  lucrurile  în  mod  clar  si  să  ne 
vedem în lumina Sa.  (Sursa : internet)

Condamnat pentru incendiere intenţionată
Un  avocat  din  SUA a  cumpărat  o  cutie  de  ţigări, 
foarte  rare  şi  deosebit  de  scumpe.  Pe  urmă  le-a 
asigurat, printre altele şi împotriva incendiului. 
În decurs de o lună, fumând toate ţigările din cutie şi 
fără să fi făcut nici măcar prima plată pentru poliţa de 
asigurare, avocatul a solicitat companiei de asigurări 
să  fie  despăgubit,  arătând  că  :  „ţigările  au  fost 
distruse într-o serie de mici focuri”. 
Compania  de  asigurări  a  refuzat  plata,  invocând 
motivul evident şi anume că avocatul a fumat ţigările. 
Avocatul a chemat în judecata compania de asigurări 
şi a câştigat.  Judecatorul a reţinut faptul că avocatul 
deţinea  o  poliţă  de  asigurare  pentru  ţigări  care 
garanta că acestea erau asigurate inclusiv împotriva 
foculului,  fără  a  defini  ce  este  considerat  a  fi  „foc 
acceptabil”, iar societatea de asigurări a fost obligată 
să-l  despăgubească  pe  asigurat  …  a  acceptat 
sentinţa  şi  a  plătit  15.000  $  avocatului  :  „pentru 
pierderea ţigărilor în incendiu”. 
După  ce  avocatul  şi-a  încasat  cecul,  compania  de 
asigurări a cerut ca acesta să fie arestat pentru 24 de 
cazuri  de  incendiere. În  urma  propriei  cereri  de 
despăgubire şi  a declaraţiei de la procesul anterior, 
(folosite  acum  împotriva  lui),  avocatul  a  fost 
condamnat  : „pentru  incendiere  intenţionată  a 
bunurilor sale asigurate” şi a fost condamnat la 24 de 
luni de închisoare şi o amendă de 24.000 $. (Aceasta 
este o întâmplare adevărată şi a câştigat Locul I la 
concursul  Recent  Criminal  Lawyers  Award Contest. 
În II Samuel 1:16 scrie că : „David i-a zis : „Sângele  
tău  să  cadă  asupra  capului  tău,  căci  gura  ta  a 
mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis : „Am omorât 
pe unsul Domnului !” În Ziua Judecăţii, principalul 
acuzator al omului nemântuit va fi ... chiar el însuşi.

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 !”

        Care este  sfatul  Lui Dumnezeu ? „De aceea lepădaţi  orice  necurăţie şi  orice  
revărsare de răutate, şi  primiţi cu blândeţe Cuvântul  sădit în voi, care vă poate mântui  
sufletele”. (Iacov 1 : 21) Aceasta înseamnă să renunţ la părerile mele şi să cred ce scrie în 
Biblie.

Oamenii care nu primesc, (nu acceptă) cuvântul Lui Dumnezeu, pot avea surpriza 
de-a avea parte de un alt verset : „Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind  
mâna şi nimeni nu ia seama ... va da peste voi necazul şi strâmtorarea. Atunci mă vor  
chema, şi nu voi răspunde ; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi ... ”. (Proverbe 1 : 24, 27 - 28)

III. Semănatul
A sémăna înseamnă :  1. A pune sau a  arunca sămânța în  pământul  pregătit  în 

prealabil pentru a o face să încolțească și să răsară ; a însămânța. 3. Fig. A răspândi, a 
propaga idei, cunoștințe, etc. (Dex) Din punct de vedere Biblic, un om trebuie să ştie că în 
ogorul  /  sufletul  lui,  poate  să  semene  sămânţa  bună :  „Sămânţa  este  Cuvântul  lui  
Dumnezeu”.  (Evanghelia  după  Luca  8  :  11)  Semănarea se  face  prin  predicarea 
Evangheliei,  sau  prin  citirea  Cuvântului  Lui  Dumnezeu.  Primiţi  cu blândeţe  Cuvântul  
sădit ... acceptă şi alte păreri, ia în calcul şi faptul că tu nu le ştii pe toate şi se poate să 
greşeşti, iar falsa credinţă să te ducă direct în pedeapsa veşnică. (Cont. în numărul viitor)

„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

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Călcâiul lui Achile – După cum povesteşte legenda 
greacă, zeiţa Thetis, mama eroului grec Achile, în 
grija ei de a-l apăra de orice primejdie, l-a cufundat 
în  Styx,  râu  din  Infern,  a  cărui  apă  te  făcea 
invulnerabil. 
Dar  zeiţa,  când  l-a  scăldat  în  apă,  l-a  prins  de 
călcâi,  aşa încât Achile a devenit  invulnerabil,  cu 
excepţia călcâiului de care l-a ţinut Thetis. 
Şi  într-adevăr,  eroul  a  murit  în  războiul  Troiei, 
nimerit  de  o  săgeată  tocmai  în  călcâi.  De  aceea, 
expresia serveşte spre a semnala  locul vulnerabil, 
punctul nevralgic al unei persoane. 
Prin extensiune se poate utiliza şi în alte situaţii, de 
pildă atunci când se descoperă partea defectuoasă 
din argumentaţia cuiva – şi atunci se spune că i-ai 
găsit  „călcâiul lui Achile”.  De fapt legenda poate 
avea  ca  sursă  de  inspiraţie  Geneza  3  :  15,  unde 
Dumnezeu i-a spus celui rău : „Vrăjmăşie voi pune 
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.  
Aceasta  îţi  va  zdrobi  capul,  şi  tu  îi  vei  zdrobi  
călcâiul”. Arată lupta pe la spate, exact ca Iuda !

2. Dovadă împotriva mândriei şi prejudecăţii
Biblia,  printr-o  ordonanţă,  indică  calea  spre 
descătuşare  din  ghiarele  epidemiilor 
devastatoare  ale  febrei  tifoide,  holerei  şi 
dizenteriei : „Să ai un loc afară din tabără şi  
acolo să ieşi afară. între uneltele tale să ai şi o  
lopată cu care să sapi (o groapă) şi să acoperi  
murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară”. 
(Deuteronom 23 : 12 - 13)
Un istorician în materie de medicină scrie că 
directiva  este  :  „cu  siguranţă  o  măsură 
primitivă dar eficace,  deoarece ea arată idei  
avansate  de  igienă”  (Arturo  Castiglione,  op. 
cit. p. 70). Cum ar putea această recomandare 
dată lui Moise cu 3500 de ani mai înainte, să ne 
ofere azi  idei  avansate de igienă ? Explicaţia 
logică  este  aceea  că  Biblia  este  ceea  ce  se 
pretinde a  fi,  adică :  Cuvântul  inspirat  al  lui 
Dumnezeu.            (Continuarea în numărul viitor) 

Proverbe latine despre salvare
•  Cine-i  necinstit  nu  se  bucură  niciodată  de 
salvare. • Iubeşte cinstea, dacă vrei să-ţi găseşti 
salvarea în orice împrejurare.  • Salvarea unui 
stat se bazează pe legi. • Cât timp mai respiră, 
se spune că bolnavul va fi salvat. • Acum nici 
zeiţa  „Salus”  nu  mă  mai  poate  scăpa,  chiar 
dacă  ar  vrea.  [„Salus”,  identificată adesea  cu 
Hygeia, zeitate romană ce veghea asupra indivizilor 
şi a statului.  Cuvantul  igienă derivă de la Hygeia 
care  în  mitologia  greacă era  zeiţa sănătăţii, 
curăţeniei.] • Mi-a mai rămas speranţa, salvarea 
am  pierdut-o.  •  Recunoaşterea  greşelii  este 
începutul  salvării.  •  A ţine  lupul  de  urechi. 
[Figurat : a fi salvat.] • Chiar şi inimile cele mai 
împietrite sunt mişcate de o rugăminte blândă. 
Din Proverbe şi cugetări latine, Editura Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  176. Mândria
Regele  Iudeilor,  Irod  Agrippa,  (nepotul  lui  Irod, 
carele  c uta  via a  pruncului  Isus),  cu  ocaziuneaă ţ  
unei  s rb tori  populare  din  Cesareia  a  inută ă ţ  
poporului o cuvântare, fiind îmbr cat în vestminteă  
str lucitoare.  La  sfâr itul  cuvânt rii  câ ivaă ş ă ţ  
lingu itori strigar  : „ş ă Nu un om, ci Dumnezeu ne-a 
vorbit  nouă”.  Regele  a  primit  cu  pl cereă  
îndumnezeirea  persoanei  sale.  Dar  imediat  l-a 
pedepsit Îngerul Domnului, sim ind grozave dureriţ  
interne i vermii ce s-au produs în intestinele lui auş  
mistuit  în  5  zile  de  viu  pe  regele  trufa  ce  seş  
asem na cu Dumnezeu. Mare, cel mai mare p cată ă  
este mândria. Sf. Ambrozie zice : „De orice p cată  
poate sc pa ceice chiam  în ajutor  pe Creatorulă ă  
lor, dar dac  cineva a c zut prin mândrie, acestuiaă ă  
nimic nu-i mai ajut , deoarece seme ul cu greu î iă ţ ş  
recunoa te  p catele,  sau,  chiar  dac  leş ă ă  
recunoa te, nu merge la medic, ci singur vrea s  seş ă  
vindece pe sine. Dar nimic nu folose te medicina,ş  
care  îns i  produceăş  „boal ”.  ă În  cartea  Proverbe 
(capitolul  8 :  13)  Înţelepciunea spune :  „Frica de 
Domnul  este  urârea  răului  ;  trufia  şi  mândria,  
purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu”.
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