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Editorial. La început de an (VI)

 

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

cine nu adună cu Mine risipeşte.
Duhul necurat ieşit din om

24 Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, 
umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. 
Fiindcă n-o găseşte, zice : „Mă voi întoarce în 
casa mea, de unde am ieşit.” 25 Şi, când vine,  
o găseşte măturată şi împodobită. 26 Atunci se  
duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele  
decât el ; intră împreună în casă, se aşază în 
ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia 
ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul
27 Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie  
din norod şi-a ridicat glasul şi a zis : „Ferice 
de pântecele care Te-a purtat  şi  de ţâţele  pe  
care le-ai supt !” 28 Şi El a răspuns : „Ferice  
mai  degrabă  de  cei  ce  ascultă  Cuvântul  lui  
Dumnezeu şi-l păzesc !” 

Minunea cu Iona     
29  Pe  când  noroadele  se  strângeau  cu  
grămada,  El  a  început  să  spună  :  „Neamul  
acesta este un neam viclean ; el cere un semn ;  
dar  nu  i  se  va  da  alt  semn  decât  semnul  
prorocului Iona. 30 Căci după cum Iona a fost  
un semn pentru niniveni, tot aşa şi Fiul omului  
va  fi  un  semn  pentru  neamul  acesta.  31 
Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua  
judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i  
va osândi ; pentru că ea a venit de la capătul  
pământului  ca  să  audă  înţelepciunea  lui  
Solomon ; şi iată că aici este Unul mai mare  
decât Solomon.  32 Bărbaţii din Ninive se vor  
scula,  în  ziua  judecăţii,  alături  de  neamul  
acesta şi-l vor osândi ... (Continuarea în nr. viitor)
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CAPITOLUL 11
Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în  
loc de peşte ?  12 Sau, dacă cere un ou, să-i  
dea  un  scorpion  ?  13 Deci,  dacă  voi,  care 
sunteţi  răi,  ştiţi  să  daţi  daruri  bune  copiilor  
voştri,  cu  cât  mai  mult  Tatăl  vostru  cel  din 
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !”

Vindecarea unui îndrăcit mut
14 Isus  a  scos  dintr-un bolnav un drac care 
era mut. După ce a ieşit dracul, mutul a grăit,  
şi noroadele s-au mirat.  15 Dar unii ziceau :  
„El  scoate  dracii  cu  Beelzebul,  domnul  
dracilor.”  16 Alţii,  ca  să-L  ispitească,  Îi  
cereau un semn din cer.  17 Isus le-a cunoscut  
gândurile  şi  le-a  zis  :  „Orice  împărăţie  
dezbinată împotriva ei este pustiită ; şi o casă 
dezbinată  împotriva  ei  se  prăbuşeşte  peste  
alta.  18 Deci,  dacă  Satana  este  dezbinat  
împotriva lui însuşi, cum va dăinui împărăţia  
lui,  fiindcă  ziceţi  că  Eu  scot  dracii  cu  
Beelzebul  ?  19 Şi  dacă  Eu  scot  dracii  cu  
Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot ? De aceea  
ei înşişi vor fi judecătorii voştri. 20 Dar, dacă 
Eu  scot  dracii  cu  degetul  lui  Dumnezeu,  
Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.  
21 Când  omul  cel  tare  şi  bine  înarmat  îşi  
păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. 22 Dar 
dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l  
biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care 
se încredea şi împarte prăzile luate de la el. 23 
Cine nu este cu Mine este împotriva Mea ; şi

În natura omului va exista mereu împotrivire faţă de voia Lui Dumnezeu. Domnul 
Isus le explica celor care-L urmau că ogorul inimii lor nu conţine numai pământ bun, ci are 
şi : „ ... drum ... locuri stâncoase ... spini”. (Evanghelia după Matei 13 : 4 – 7)

Cea de-a treia piedică în dezvoltarea unui caracter frumos o constituie  spinii. Ce 
spunea Domnul Isus că reprezintă spinii ? „Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte  
pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de 

• grijile, 
• bogăţiile şi 
• plăcerile vieţii  acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere”. (Evanghelia 

după Luca 8 : 14)
Putem observa că există o progresie a dezvoltării  răului din viaţa unui om. La 

început omul poate să fie sărac şi din cauza lipsurilor materiale se va îngrijora, neavând 
nici măcar strictul necesar. 

Pentru a scăpa de sărăcie va lucra mult şi poate ajunge să fie înstărit. La acest 
nivel, nu mai are grija zilei de mâine, aşa că va trece la satisfacerea plăcerilor lui.

În cartea Evrei (capitolul 6 : 7 - 8) scrie : „Când un pământ este adăpat de ploaia 
care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă  
binecuvântare de la Dumnezeu. Dar, dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape  
să fie blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc”.

Omul poate să facă voia Lui Dumnezeu, sau poate alege să trăiască numai pentru 
el, să-şi alimenteze grijile, să acumuleze numai pentru sine şi să trăiască numai cum îi 
place lui, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. 

Încă din perioada Vechiului Testament găsim scris ce spunea Dumnezeu în această 
privinţă  :  „Căci  aşa  vorbeşte  Domnul  către  oamenii  din  Iuda  şi  din  Ierusalim  :  
„Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini !”. (Ieremia 4 : 3) Dacă  vrei  să 
împlineşti  voia  Lui  Dumnezeu,  trebuie  să  smulgi grijile,  să  trăieşti  cu  încredere  în 
Dumnezeu, să alegi să dăruieşti şi celui ce nu are şi să fii atent la cum îţi trăieşti viaţa.



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Se povesteşte că un împărat  a  organizat  un 
ospăţ  la care şi-a invitat  toţi  supuşii.  Invitaţia 
aceasta, însă, nu era cu totul obişnuită. Pârâul 
din jurul palatului secase. 
Şi cum nu era nici o picătură de apă şi nici un 
semn de ploaie, împăratul le-a cerut invitaţilor 
să aducă fiecare un vas cu apă. 
Unii au venit cu găleţi, alţii cu un ibric, ba unii 
cu un degetar de apă. După ce s-au ospătat  şi 
au cântat, împăratul le-a spus : 
„Acum am o  surpriză  pentru  voi”.  A deschis 
uşa de la vistierie şi un val de nestemate, aur, 
miresme  s-a  revărsat  înaintea  ochilor 
oaspeţilor.  „Serviţi-vă  din  bogăţiile  mele”,  i-a 
invitat împăratul. 
„Dar fiecare va lua acasă atât  cât  încape în  
vasul în care a adus apă”.
„Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în  
sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care 
se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură  
veţi  măsura,  cu  aceea  vi  se  va  măsura”. 
(Evanghelia după Luca 6 : 38)  (Sursa : internet)

Şansa de-a câştiga un premiu valoros
O  alergătoare  de  renume  mondial  a  fost 
invitată  în  1979  să  participe  la  o  cursă  în 
Connecticut.  În  dimineaţa  cursei,  a  pornit  cu 
maşina  din  New  York,  fiind  direcţionată  prin 
telefon înspre destinaţie. 
Până la urmă s-a rătăcit. A oprit la o benzinărie 
şi  a  cerut  ajutor. Din  câte  ştia,  startul  cursei 
avea  să  se  dea  în  parcarea  unui  mall.  Unul 
dintre  angajaţii  benzinăriei  ştia că o astfel  de 
cursă  urma  să  înceapă  la  câţiva  kilometri 
distanţă.
Când a ajuns acolo,  atleta a avut  bucuria să 
observe  doar  câţiva  alergători.  Deci  o  cursă 
mult mai uşoară decât se aşteptase. S-a grăbit 
către biroul de înscrieri, şi-a spus numele şi a 
fost  surprinsă  de  entuziasmul  oficialilor  de  a 
avea  ca  participant  o  atletă  de  asemenea 
calibru. Nu, nu fuseseră înştiinţaţi de aceasta, 
dar  dacă  se  grăbea  să  se  echipeze  şi  să-şi 
pună numărul, putea fi gata pentru start. 
Atleta  noastră  a  alergat  şi  bineînţeles,  a 
câştigat fără mare greutate, cu o diferenţă de 
patru minute faţă de domnul de pe locul doi.
Doar după cursă – când nu a primit nici un plic 
cu premiul substanţial – şi-a dat seama că nu 
aceea era cursa la care fusese invitată şi care 
se desfăşurase la câţiva kilometri  mai sus, în 
alt  oraş. Atleta noastră se aşezase la linia de 
start care nu trebuia, alergase în cursa care nu 
trebuia şi ratase şansa de a câştiga un premiu 
valoros. Eşti sigur că mergi spre Cer ?

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 !”

          În  Galateni  5 :  17, apostolul Pavel  scria :  „Căci firea pământească pofteşte  
împotriva Duhului,  şi  Duhul împotriva firii  pământeşti  :  sunt  lucruri  potrivnice unele  
altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”. 
                Un creştin nu poate trăi şi cu Dumnezeu şi cu cel rău : „Nimeni nu poate sluji la  
doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi  va iubi pe celălalt  ;  sau va ţine la unul şi va  
nesocoti  pe celălalt  ;  nu puteţi sluji  lui  Dumnezeu şi  lui Mamona”. (Evanghelia după 
Matei 6 : 24) 
         Aşa este însă omul duplicitar, care la exterior are o formă de evlavie, poate să pară a 
fi plin de religiozitate, dar în interior el ştie bine că nu are siguranţa mântuirii, pentru că nu 
L-a primit pe Isus în viaţa lui. Vom încheia cu un citat din cartea  Mai multă lumină de 
Petru Popovici, (Editura Lumina Lumii, 1992, p. 192) : 
              „Dr. L. R. Scarborough, căutând să arate nevoia fiecăruia de mântuire, a scris : „În 
Noul Testament sunt 260 de capitole. În ele, de 234 de ori, deci aproape o dată în fiecare 
capitol, Dumnezeu ne înştiinţează despre pedeapsa veşnică.
              Dacă drumul vieţii ar fi de 26 de km. Şi dacă pe marginea lui ar fi 234 de semne 
cu indicaţia : „Drumul acesta duce în iad”, eu îndată aş părăsi un aşa drum şi aş căuta 
drumul spre cer”. Ai părăsit tu calea păcatului ?”                              (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  
Calif de o zi – Expresia vine din basmele arabe, 
cuprinse în O mie şi una de nopţi. 
Se  povesteşte  acolo  că  un  tânăr  din  Bagdad,  pe 
nume  Abu-Hassan,  şi-a  destăinuit  într-o  zi  unui 
oaspete  necunoscut,  visul  lui  de  a  fi  calif  (prinţ 
domnitor mahomedan) măcar o singură zi. 
Habar  nu  avea  că  oaspetele  misterios  era  însuşi 
Harun  al  Raşid,  sângerosul  şi  temutul  calif  din 
Bagdad,  care  într-adevăr  a  existat  şi  a  domnit  în 
jurul anului 800.
Pe Harun al Raşid l-a amuzat dorinţa tânărului. I-a 
turnat în vin un praf care să-l adoarmă ; apoi a dat 
poruncă să  fie  transportat  la  palat  şi,  când se  va 
trezi,  să i  se dea toate onorurile,  spre a-l  face să 
creadă că realmente este calif. 
Timp  de  o  zi,  Abu-Hassan  gustă  din  plăcerile 
califatului,  dădu ordine şi făcu pe califul  în toată 
regula.  Dar,  seara,  a  fost  din nou adormit  şi  dus 
înapoi acasă. Basmul se sfârşise. 
În schimb s-a născut expresia „Calif de o zi”, care 
desemnează un stăpânitor efemer, o persoană care 
numai  pentru  extrem  de  scurtă  durată  deţine  o 
anumită  putere. Pentru  creştini  realitatea  arată 
invers. Pe pământ este partea de vis (poate rău), dar 
dincolo este adevărata realitate, veşnicia cu Isus.

2. Dovadă împotriva mândriei şi prejudecăţii
Dar  mândria  şi  prejudecăţile  omului  sunt 
duşmani prea tari pentru a fi puse la încercare. 
Să luăm ca exemplu întâmplarea ce a avut loc 
în anul 1840 la Viena tocmai pe când se sărbă-
toreau superbele valsuri ale lui Johann Strauss 
şi a fiului său. Viena era pe atunci renumită şi 
ca centru medical.  Să ne aruncăm privirea în 
unul  din  faimoasele  spitale  din  acele  zile  : 
„Spitalul general”. În saloanele de maternitate 
ale acestui  renumit  spital,  una din şase femei 
murea.  Acest  mare  şi  îngrozilor  procent  de 
mortalitate era la fel şi în celelalte spitale din 
întreaga  lume.  Obstetricienii  (mamoşii) 
atribuiau  decesele  pe  seama  constipaţiei, 
lactaţiei  întârziate,  fricei  şi  aerului  infectat. 
După ce mureau, femeile  erau transportate  la 
morgă  pentru  autopsie.  În  fiecare  dimineaţă 
intrau în morgă medicii ...       (Cont. în numărul viitor) 

Proverbe latine despre sănătate
• Să fii sănătos, salutare. • Sănătatea este bunul 
cel mai de preţ al medicinei. • Să trăieşti şi să 
fii sănătos. • În corpul, ca şi în mintea hărţuită 
de necazuri, nu poate exista sănătate. • Minte 
sănătoasă într-un corp sănătos (să avem). • O 
rană  nevindecabilă  trebuie  operată  ca  nu 
cumva  şi  partea  sănătoasă  să  se  infecteze.  • 
Medicul  nu  este  decât  un  mângâietor  al 
sufletului. [În concepţia celor vechi, orice boală este şi o 
suferinţă a  sufletului  şi  de  aceea  intervenţia medicului 
constituie  încoronarea profesiunii lui].  • Ceea ce nu a 
putut  face ştiinţa,  adesea a  rezolvat  timpul. • 
Vindecarea unei boli, în majoritatea cazurilor, 
este uşurată de voinţa bolnavului. • E la un pas 
de  boală,  omul  care  se  laudă  mereu  cu 
sănătatea. (Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  
177. Mândria este laud  de sine în fa a oameniloră ţ

Eremi ii  din  pustiul  Tebaidei  se  îndeletniceau  cuţ  
împletitul  co urilor,  parte  spre  a  se  feri  deş  
trând vie, parte spre a se distra. Fiecare împleteaă  
de regul  câte un co  pe zi. ă ş
Unul  dintre  eremi i  a  împlinit  odat  cu  atâtaţ ă  
sârguin , încât pân  seara a f cut dou  co uri, peţă ă ă ă ş  
care  le-a  a ezat  cu  fal  înaintea  cortului  s u.ş ă ă  
Sfântul  Pahomie,  v zând  cele  dou  co uri,  ziseă ă ş  
c tre ceilal i eremi i : ă ţ ţ
„Acest frate al nostru a lucrat de diminea a pânţ ă  
seara i totu i nu a l sat nimic ! Anume deoareceş ş ă  
prin  sârguin a sa a c utat  numai lauda de sine,ţ ă  
toat  munca sa a d ruit-o diavoluluiă ă ”.   În cartea 
Habacuc (capitolul 2 : 5) găsim scris : „Ca şi cel  
beat  şi  semeţ,  cel  mândru  nu  stă  liniştit  ;  ci  îşi  
lărgeşte gura ca Locuinţa morţilor, este nesăţios ca  
moartea,  aşa  că  pe  toate  neamurile  vrea  să  le  
strângă la el şi toate popoarele le trage la el”.

Povestiri cu tâlc  Un băiat a ieşit la poartă 
cu  un  sandviş  în  mână  din  care  muşca 
pofticios. Tovarăşul lui de joacă l-a rugat să-i 
dea şi lui puţin însă l-a refuzat. 
Dar  chiar  în  acel  moment  din  neatenţie  a 
scăpat  sandvişul  pe  jos.  Ridicându-l  de  jos, 
plin de ţărână, i l-a întins prietenului spunându-
i că acum poate lua o înghiţitură. „După ce l-ai  
scăpat în ţărână, nu mai vreau !”     (Sursa : internet) 
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