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Editorial. La început de an (VIII)

 

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

sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 8 Eu vă 
spun  :  pe  oricine  Mă  va  mărturisi  înaintea  
oamenilor  îl  va  mărturisi  şi  Fiul  omului  
înaintea îngerilor lui Dumnezeu ; 9 dar cine se  
va  lepăda  de  Mine  înaintea  oamenilor  va  fi  
lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.  
10 Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i  
se  va  ierta;  dar  oricui  va  huli  împotriva 
Duhului Sfânt nu i se va ierta. 11 Când vă vor  
duce  înaintea  sinagogilor,  înaintea 
dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă  
îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea 
voastră, nici ce veţi vorbi ; 12 căci Duhul Sfânt  
vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui  
să vorbiţi.” 

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina
13  Unul  din  mulţime  a  zis  lui  Isus:  
„Învăţătorule,  spune  fratelui  meu să împartă  
cu mine moştenirea noastră.” 14 „Omule”, i-a  
răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător  
sau împărţitor peste voi ?”  15  Apoi le-a zis :  
„Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de  
bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei  
lui.”  16 Şi le-a spus pilda aceasta : „Ţarina  
unui om bogat rodise mult. 17 Şi el se gândea 
în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai  
am loc unde să-mi strâng roadele.” 18 „Iată”,  
a zis el, „ce voi face : îmi voi strica grânarele  
şi voi zidi altele mai mari ; acolo voi strânge  
toate roadele şi  toate bunătăţile mele ;  19  şi  
voi  zice  sufletului  meu  :  „Suflete,  ai  multe  
bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-
te,  mănâncă,  bea şi  înveseleşte-te  !”  20 Dar 
Dumnezeu i-a zis : ...   (Continuarea în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 11
52 ...  Pentru  că  voi  aţi  pus  mâna  pe  cheia  
cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce  
voiau  să  intre  i-aţi  împiedicat  să  intre.”  53 
După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii  
au  început  să-L pună la  strâmtorare  şi  să-L 
facă să vorbească despre multe lucruri ; 54 I-
au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă  
din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.

CAPITOLUL 12
Despre făţărnicie, frica de oameni, hula 

împotriva Duhului Sfânt
1  În  vremea  aceea,  când  se  strânseseră  
noroadele cu miile,  aşa că se călcau unii  pe 
alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi :  
„Mai  întâi  de  toate,  păziţi-vă  de  aluatul  
fariseilor, care este făţărnicia. 2 Nu este nimic 
acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns,  
care nu va fi cunoscut.  3 De aceea, orice aţi  
spus la întuneric va fi auzit la lumină ; şi orice  
aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe  
acoperişul  caselor.  4 Vă spun vouă, prietenii  
Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi  
după aceea nu mai pot face nimic. 5 Am să vă 
arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela  
care, după ce a ucis, are puterea să arunce în  
gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi . 6 Nu 
se vând oare cinci vrăbii cu doi bani ?  Totuşi  
niciuna  din  ele  nu  este  uitată  înaintea  lui  
Dumnezeu.  7 Şi  chiar  perii  din cap,  toţi  vă 
sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi : voi 

Apostolul  Petru scria  : „De aceea,  daţi-vă şi  voi  toate  silinţele  ca să uniţi  cu  
credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa ; cu cunoştinţa, înfrânarea ; cu înfrânarea,  
răbdarea ; cu răbdarea, evlavia ; cu evlavia, dragostea de fraţi  [gr.  philadelphian]; cu 
dragostea de fraţi, iubirea de oameni [gr. agapēn]”. (II Petru 1 : 5 - 7)

7. Dragostea de fraţi

Gr.  philadelphia („dragostea de fraţi”), este un cuvât folosit de şase ori, în Noul 
Testament. Acest fel de dragoste se manifestă prin :

• Respect : „Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea 
întâietate altuia”. (Romani 12 : 10)

• Curăţie  morală  în  relaţiile  cu  ceilalţi  credincioşi :  „Cât  despre  dragostea 
frăţească,  n-aveţi  nevoie  să  vă  scriem  ;  căci  voi  singuri  aţi  fost  învăţaţi  de 
Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în  
toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi  tot mai mult în ea”. (I 
Tesaloniceni 4 : 9 – 10)

• Ospitalitate :  „Stăruiţi  în  dragostea  frăţească.  Să nu daţi  uitării  primirea  de 
oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri”. (Evrei 13 : 1 - 2)

• Sinceritate : „Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele  
prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii  
pe alţii, din toată inima ; fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care 
poate putrezi,  ci dintr-una care nu poate putrezi,  prin Cuvântul lui Dumnezeu,  
care este viu şi care rămâne în veac”. (I Petru 1 : 22 – 23)  Creştere spirituală 
este urmarea trăirii în dragoste / acceptarea a celor din jur (aşa cum sunt ei) este : „ 
... cu evlavia, dragostea de fraţi ; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni”. 



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Un om trecea odată pe lângă menajeria unui 
circ. Brusc acesta s-a oprit nedumerit de faptul 
că elefanţii, (acele animale atât de puternice), 
erau legate, doar de unul dintre picioarele din 
faţă sau din spate, cu o simplă sfoară, prinsă 
de  un  ţăruş  bătut  în  pământ.  Nu lanţuri,  nu 
cuşti mari cu gratii groase, era evident ca acei 
titani  puteau  oricând  smulge  acel  ţăruş  din 
pământ şi merge liniştiţi în treaba lor. Dar spre 
mirarea  omului  nostru,  aceştia  nu  făceau 
nimic,  ci  pur  şi  simplu  ei  stăteau  liniştiţi 
aşteptând cuminţi. Văzând un dresor, omul s-a 
apropiat de el şi l-a întrebat : „Ce se întâmplă 
cu elefanţii aceştia, care sunt atât de puternici.  
De ce nu rup sfoara ? De ce nu evadează de 
aici ? Nu înţeleg …?” Dresorul uitându-se la el 
i-a răspuns : „Păi … când aceştia erau foarte 
mici, erau legaţi cu acelaşi tip de sfoară, care 
avea aceeaşi grosime şi acelaşi ţăruş înfipt în  
pământ,  atunci  sfoara  era  suficient  de 
puternică pentru a îi ţine pe elefănţei locului.  
Acum  că  au  crescut,  aceştia  cred  în 
continuare  că  nu  vor  putea  să  scape  din 
prinsoare.  Ei  cred  că  sfoara  este  la  fel  de 
puternică  ca  atunci  când  erau  mici,  şi  nici  
măcar nu încearcă să tragă de ea şi să scape 
…”.  Omul  nostru  a  rămas  foarte  mirat  că 
aceste animale, atât de puternice care puteau 
oricând să scape şi să fie libere, care puteau 
să facă ce vor ele ...  pentru simplul fapt  că, 
credinţa  lor  se  baza  pe  o  reprezentare  din 
trecut, erau ţintuite acolo ...          (Sursa : Internet)

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 !”

            8. Dragostea
În traducerea Cornilescu scrie : „ ... iubirea de oameni [gr. agapēn]”. (II Petru 1 : 

7) dar înţelesul cuvântului agape este : iubirea sau caritatea : „Atitudine miloasă, plină de 
generozitate față de cineva”. (Dex) Agapé este în esenţă un act de voinţă. 

Agapé este folosit pentru prima dată în Evanghelia după Matei (capitolul 24 : 12) 
unde  avem  redate  cuvintele  Domnului  Isus  :  „Şi,  din  pricina  înmulţirii  fărădelegii,  
dragostea celor mai mulţi se va răci”. Pentru a înţelege în ce constă această dragoste, să 
privim câteva pasaje din Biblie, (de unde se poate înţelege că) : 

• dragostea nu constă doar în forme exterioare (religiozitate şi ritualuri), ci într-
o atitudine de iubire faţă de Dumnezeu : „Dar vai de voi, fariseilor ! Pentru că 
voi  daţi  zeciuială  din  izmă,  din  rută  şi  din  toate  zarzavaturile,  şi  daţi  uitării  
dreptatea  şi  dragostea de  Dumnezeu  :  pe  acestea  trebuia  să  le  faceţi,  şi  pe  
celelalte să nu le lăsaţi nefăcute !”. (Evanghelia după Luca 11 : 42) 

• dragostea  agapé este jertfitoare : „Dar Dumnezeu Îşi arată  dragostea faţă de 
noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”. 
(Romani 5 : 8) Aşa este orice credincios matur, plin de dragostea dezinteresată 
care vine din Dumnezeu, spre folosul celor din jur !

„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

2. Dovadă împotriva mândriei şi prejudecăţii
În luna aprilie 1847, înainte ca noua dispoziţie 
să intre în vigoare,  în salonul dr.Semmelweis 
au murit 57 de femei. După ce a fost instituit 
regulamentul  spălării  mâinilor,  au  murit  :  în 
luna  iunie  numai  una  din  42,  în  luna  iulie 
numai una din 84 de femei. Statisticile au arătat 
cu precizie că infecţiile fatale au fost purtate de 
la cadavre la pacientele încă în viaţă. 
Într-o zi, după efectuarea autopsiilor şi spălarea 
mâinilor,  chirurgii  şi  studenţii  au  intrat  în 
salonul de maternitate şi au examinat o serie de 
paturi cuprinzând douăsprezece femei. 
Din  cele  douăsprezece  femei,  unsprezece  au 
făcut foarte repede temperatură şi au murit. în 
mintea ageră a lui Semmelweis s-a născut un 
nou  gând:  desigur  un  element  misterios  cu 
consecinţe fatale, a fost purtat în mod evident 
de  la  un  pacient  în  viaţă  la  ceilalţi  pacienţi. 
Concluzie logică, Semmelweis a dispus ca fie-
care să-şi spele mâinile cu grijă ...  (Va continua) 

Proverbe latine despre schimbare
• A-şi schimba haina – a fi  oportunist. • Şi-a 
schimbat încălţămintea. (Figurat : a avansat în 
funcţie). • Vinul şi banii transformă caracterul, 
chiar  şi  pe  al  înţelepţilor.  •  Cel  mai  bun 
remediu  pentru  cel  ce  se  căieşte  este  să-şi 
schimbe gândurile. • Soarta nu poate schimba 
şi  geniul  natural.  •  Faptele  trecute,  mai  de 
grabă  pot  fi  reluate  decât  îndreptate.  •  Toate 
lucrurile  se  schimbă,  nimic  nu  se  pierde. • 
Schimbarea  face  plăcere. •  Fiecare  vârstă  cu 
preocupările ei.  • Cameleonul îşi  schimbă la 
nevoie culoarea. • Există o schimbare a tuturor 
lucrurilor  !  •  Cât  de  mult  s-a  schimbat  !  Din 
Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  
179. Mânia. Alt  pildă ă

Lumenii  aplic  mijloace  naturale  i  artificiale  laă ş  
vindecarea de patima mâniei.
Unei femei mânioase, care cu mânia ei a stricat de 
multeori altora i sie i, medicul i-a predat o sticlş ş ă 
cu  medicin ,  ca  decâteori  se  va  sup ra,  s  iaă ă ă  
dintrânsa  o  linguri  de  medicin ,  dar  s  nu  oţă ă ă  
înghit  înainte de a o înc lzi în gur . Dup  câtevaă ă ă ă  
s pt mâni iat , c  femeia roag  pe medic a-i daă ă ă ă ă  
mai departe acea medicin  de mare folos. Atunciă  
medicul afl  momentul potrivit pentru a o l muriă ă  
zicându-i : „S  nu crezi c  medicina îns  i-a fostă ă ăş ţ  
leacul,  ci  în  felul  lu rii  ei,  t cerea  Dumitale  dină ă  
gur ”.ă
Asemenea a procedat i Atenodorus cu împ ratulş ă  
August,  când l-a sf tuit,  c  la  mânie s  nu facă ă ă ă 
nimic pân  ce n-a recitat alfabetul grec. ă  

Judecătorul care a plătit amenda
Josh McDowell a scris o întâmplare. Era vorba 
despre o domnişoară care conducea maşina pe 
o autostradă undeva în California şi a fost oprită 
de poliţie pentru depăşirea limitei de viteză. Ea 
a  fost  dusă  la  tribunal  unde  i  s-a  cerut  să 
plătească amenda pentru ceea ce a făcut. 
Nu  avea  bani  la  ea  ca  să  plătească  şi  prin 
urmare trebuia să fie dusă la închisoare. 
Dar în  acel  moment,  judecătorul  care  prezida 
cazul, a venit la ea, şi-a scos roba de judecător 
şi a plătit amenda ... În felul acesta, ea a scăpat 
de închisoare.  Apoi  în  carte  urma o întrebare 
(care era probabil şi în mintea fiecărui cititor) : 
„De ce a plătit judecătorul amenda, în locul fetei 
?”  Răspunsul este acesta :  Pentru că era tatăl  
fetei.  Josh McDowell spune că aceasta este o 
întâmplare  adevărată,  care  a  avut  loc  în 
California. Când am citit acest pasaj, am înţeles, 
pentru  prima data  în  viaţa  mea,  o  întâmplare 
care a avut loc în Israel cu aproape două mii de 
ani  în  urmă.  Datorită  acelei  întâmplări  din 
California,  am înţeles  de  ce  a  fost  nevoie  ca 
Domnul Isus să vină pe pământ,  de pe tronul 
său ceresc, să-Şi scoată roba Sa glorioasă, să 
renunţe  la  puterea  Lui  de  judecător  şi  să  fie 
Tatăl meu iubitor şi iertător. 
Am auzit  de multe ori  fraza :  „Domnul  Isus a 
murit pentru păcatele tale”, dar nu avea absolut 
nici  un  sens  pentru  mine,  până  în  acel 
moment ... Chiar dacă nu L-ai chemat pe Isus în 
viaţa ta să ştii că El a murit şi în locul tău.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Calul troian – În antichitate, grecii, asediind 
zadarnic Troia timp de zece ani, au hotărât – 
aşa cum ne povesteşte Homer – să cucerească 
cetatea printr-un vicleşug.
Sub pretextul  unei  ofrande  religioase,  grecii 
au  construit  un  uriaş  cal  de  lemn,  înăuntrul 
căruia au fost  ascunşi cinci sute de soldaţi  ; 
apoi restul armatei s-a prefăcut că se retrage. 
Atunci troienii au introdus calul în oraş. 
În  puterea  nopţii,  ostaşii  greci  au  ieşit  din 
ascunzătoare, au deschis poarta cetăţii şi astfel 
Troia  a  fost  cucerită  printr-o  stratagemă 
devenită  celebră  de-a  lungul  veacurilor  şi 
cunoscută sub denumirea de „calul troian”.
Această expresie caracterizează pe acela care 
foloseşte un şiretlic spre a se furişa în tabăra 
adversă,  indică  pe  duşmanul  travestit  în 
binefăcător. Cel rău foloseşte pe post de  cal  
troian, gândurile pe care şi le trimite în mintea 
unui  creştin.  Apostolul  Pavel  a  scris  :  „Dar 
mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva 
cu şiretlicul lui, tot aşa şi  gândurile voastre 
să nu se strice de la curăţia şi  credincioşia 
care este faţă de Hristos”. (II Corinteni 11 : 3)


