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Editorial. Rămas bun

 

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

credincioşilor ? 29 Să nu căutaţi ce veţi mânca 
sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea.  30 
Căci  toate  aceste  lucruri  Neamurile  lumii  le  
caută.  Tatăl  vostru ştie  că  aveţi  trebuinţă  de  
ele.  31 Căutaţi  mai  întâi  Împărăţia  lui  
Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe  deasupra.  32 Nu  te  teme,  turmă  mică  ;  
pentru  că  Tatăl  vostru  vă  dă  cu  plăcere 
Împărăţia.  33 Vindeţi  ce  aveţi  şi  daţi  
milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se  
învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde  
nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34 
Căci unde este comoara voastră, acolo este şi  
inima voastră. 

 Îndemn la veghere
35 Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.  
36 Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe  
stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i  
deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.  
37 Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va  
găsi veghind la venirea lui ! Adevărat vă spun  
că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă  
şi se va apropia să le slujească. 38 Fie că vine  
la a doua strajă din noapte,  fie  că vine la a  
treia  strajă,  ferice  de  robii  aceia,  dacă-i  va  
găsi veghind !  39 Să ştiţi bine că, dacă ar şti  
stăpânul  casei  la  ce  ceas  va  veni  hoţul,  ar  
veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. 40 Şi voi,  
dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul  
în care nu vă gândiţi.”

 Ispravnicul credincios
41 „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui  
pilda aceasta sau pentru toţi ?”(Continuarea  în  nr. 
viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 12
Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina

20 Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar  
în  noaptea  aceasta  ţi  se  va  cere  înapoi  
sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale  
cui vor fi  ?”  21 Tot aşa este şi cu cel  ce îşi  
adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte  
faţă de Dumnezeu.”

Îngrijorările
22 Isus a zis apoi ucenicilor Săi : „De aceea 
vă spun : nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa  
voastră,  gândindu-vă  ce  veţi  mânca,  nici  cu 
privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă 
veţi  îmbrăca.  23 Viaţa  este  mai  mult  decât  
hrana,  şi  trupul  mai  mult  decât  
îmbrăcămintea.  24 Uitaţi-vă  cu  băgare  de 
seamă  la  corbi  :  ei  nu  seamănă,  nici  nu  
seceră,  n-au  nici  cămară,  nici  grânar  ;  şi  
totuşi  Dumnezeu  îi  hrăneşte.  Cu  cât  mai  de  
preţ  sunteţi  voi  decât  păsările  !  25 Şi  apoi,  
cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să  
adauge un cot la lungimea vieţii lui ? 26 Deci,  
dacă  nu  puteţi  face  nici  cel  mai  mic  lucru,  
pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte ?  27 
Uitaţi-vă  cu  băgare  de  seamă  cum  cresc  
crinii : ei nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că 
nici  Solomon,  în  toată  slava  lui,  n-a  fost  
îmbrăcat  ca  unul  din  ei.  28 Dacă  astfel  
îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe  
câmp, iar mâine va fi  aruncată în cuptor, cu  
cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin

Gabriel García Márquez (n. 6 martie 1927, Aracataca, Columbia – d. 17 aprilie 
2014, Ciudad de México,  Mexic),  după ce s-a retras  din viaţa publică,  (din motive de 
sănătate), a trimis o scrisoare de rămas bun prietenilor, cititorilor şi admiratorilor lui ...

„Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că sunt o marionetă din cârpă şi mi-ar 
dărui  o  bucăţică  de  viaţă,  probabil  că  n-aş  spune tot  ceea  ce  gândesc,  însă  în  mod 
categoric aş gândi tot ceea ce zic.

Aş da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valorează, ci pentru ceea ce semnifică. 
Aş dormi mai puţin, dar aş visa mai mult, înţelegând că  pentru fiecare minut în care 
închidem ochii, pierdem şaizeci de secunde de lumină. Aş merge când ceilalţi se opresc, 
m-aş trezi  când ceilalţi  dorm. Aş asculta când ceilalţi  vorbesc şi cât m-aş bucura de o 
îngheţată cu ciocolată !

Dacă  Dumnezeu  mi-ar  face  cadou  o  bucăţică  de  viaţă,  m-aş  îmbrăca  foarte 
modest, m-aş întinde la soare, lăsând la vederea tuturor nu numai corpul, ci şi sufletul meu.

Doamne  Dumnezeul  meu,  dacă  aş  avea  inimă  ...  aş  uda  cu  lacrimile  mele 
trandafirii, pentru a simţi durerea spinilor şi sărutul încarnat al petalelor … Dumnezeul 
meu, dacă aş avea o bucăţică de viaţă … N-aş lăsa să treacă nici o zi fără să le spun 
oamenilor pe care îi iubesc, că îi iubesc ...

Unui copil i-aş da aripi, dar l-aş lăsa să înveţe să zboare singur. Pe bătrâni i-aş 
învăţa că moartea nu vine cu bătrâneţea, ci cu uitarea. 

Atâtea lucruri am învăţat de la voi, oamenii … Am învăţat că toată lumea vrea să 
trăiască pe vârful muntelui, însă fără să bage de seamă că adevărata fericire rezidă în felul 
de a-l escalada. 

Am învăţat că atunci când un nou născut strânge cu pumnul lui  micuţ,  pentru 
prima oară, degetul părintelui, l-a acaparat pentru întotdeauna.

Am învăţat că un om are dreptul să se uite în jos la altul, doar atunci când ar 
trebui să-l ajute să se ridice. Sunt atâtea lucruri pe care am putut să le învăţ de la voi, dar 
nu  cred  că  mi-ar  servi,  deoarece  atunci  când  o  să  fiu  băgat  în  interiorul  acelei  cutii, 
înseamnă că în mod nefericit mor.



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Într-o fabrică a avut loc o explozie puternică şi 
mai multe muncitoare au suferit răni şi arsuri 
grave. A doua zi, o credincioasă le-a vizitat şi 
s-a apropiat de patul unei tinere. 
Faţa  ei  era  aşa  de  arsă,  încât  era  de 
nerecunoscut.  Vizitatoarea  a  rămas  mişcată 
de cele văzute. După ce a stat în linişte în faţa 
patului, a început să vorbească cu tânăra fată. 
„Aşa-i draga mea că ieri a fost pentru tine cea 
mai dezastruoasă zi a vieţii tale ?“ 
–  „Nu,  nicidecum“,  răspunse  tânăra,  „a  fost  
cea mai bună zi a vieţii mele“. 
– „Cum poţi spune aşa ceva?“ 
– „Da, aşa este.  A fost cea mai bună zi  din  
viaţa  mea,  căci  Dumnezeu m-a condus  prin 
focul  încercării  şi  astfel  am  recunoscut  
păcătoşenia mea. Eu am cerut iertarea Sa şi 
prin credinţa în Fiul Său am fost salvată. 
Focul  exploziei  mi-a  adus  aminte  de 
suferinţele Mântuitorului“. Mai târziu, tânăra a 
mărturisit  şi  altora credinţa  ei  în  Mântuitorul, 
liniştea  sufletească  şi  sprijinul  divin  ca  să 
poarte durerea. 
Ea şi-a pus toată încrederea în Mântuitorul şi 
El  a  condus-o  mai  departe  pe  calea  vieţii. 
Împăratul  Ezechia,  după  ce  a  trecut  printr-o 
încercare  foarte  grea,  a  spus  :  „Iată,  chiar 
suferinţele mele erau spre mântuirea mea ; Tu 
ai  găsit  plăcere  să-mi  scoţi  sufletul  din  
groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta 
toate păcatele mele !” (Isaia 38 : 17)  Sursa : Internet

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
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 !”

         Spune întotdeauna ce simţi şi fă ceea ce gândeşti.  Dacă aş ştii că acestea ar fi 
ultimele minute în care te-aş vedea, aş spune : „Te iubesc !” şi nu mi-aş asuma, în mod 
prostesc, gândul că deja ştii.

Întotdeauna există ziua de mâine şi  viaţa ne dă de fiecare dată altă oportunitate 
pentru a face lucrurile bine, dar dacă cumva greşesc şi ziua de azi este tot ce ne rămâne, 
mi-ar face plăcere să-ţi spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita.

Ziua de mâine nu-i este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima 
zi când îi vezi pe cei pe care-i iubeşti. De aceea, nu mai aştepta, fă-o azi, întrucât dacă ziua 
de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ţi-ai făcut timp 
pentru un surâs, o îmbrăţişare, un sărut şi că ai fost prea ocupat ca să le conferi o ultimă 
dorinţă. 

Să-i menţii pe cei pe care-i iubeşti aproape de tine, spune-le la ureche cât de multă 
nevoie ai de ei, iubeşte-i şi tratează-i bine, ia-ţi timp să le spui „îmi pare rău”, “iartă-mă”, 
“te rog” şi toate cuvintele de dragoste pe care le ştii.

Nimeni  nu-şi  va  aduce  aminte  de  tine  pentru  gândurile  tale  secrete.  Cere-i 
Domnului tăria şi înţelepciunea pentru a le exprima. Demostrează-le prietenilor tăi cât de 
importanţi sunt pentru tine”.

„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
Cu  multe,  multe  secole  înainte  de 
Semmelweis,  Dumnezeu  a  dat  lui  Moise 
instrucţiuni  amănunţite  asupra  celei  mai 
eficace  metode  de  curăţirea  mâinilor 
imediat  după ce  a  fost  atinsi  un cadavru 
sau  o  fiinţă  vie  infectată  (Numeri  19). 
Metoda  lui  Semmelweis  a  făcut  o  cale 
lungă în prevenirea multor decese, ca să nu 
fie acceptată astăzi în vreun spital. Metoda 
Scripturii  specifica  nu  o  simplă  spălare 
într-un lighian,  ci  spălări  repetate  în  ape 
curgătoare,  cu intervale de timp acordate 
pentru uscare şi expunere la soare, pentru 
a ucide bacteriile încă nespălate. Mai mult, 
metoda  biblică  cerea  celor  ce  au  avut 
contact  cu  un  cadavru  să-şi  schimbe 
hainele cu altele curate care au fost spălate 
şi uscate. (Va continua) 

Proverbe latine despre sfat
• Caută să cunoşti. • Cel ce dispreţuieşte un sfat 
respinge un ajutor. • Când sfaturile întârzie, îşi 
pierd  valoarea.  •  Dacă  clădeşti  la  stradă  ai 
mulţi sfătuitori. • Este mai uşor să dai sfaturi 
decât să ajuţi. • Nimic nu e mai dăunător decât 
un sfat rău.  • Deshamă calul care a îmbătrânit 
la  timpul  potrivit. •  Tinerime  romană,  te 
sfătuiesc : învaţă obiceiuri frumoase ! • Să te 
gândeşti  foarte  bine înainte de a  promite,  iar 
după  ce  ai  promis,  să  te  ţii  de  cuvânt.  • 
Sfaturile  bune  îi  sunt  de  folos  chiar  şi  celui 
care le refuză. • Mai de grabă să te supui celui 
care te roagă decât celui care-ţi  porunceşte. • 
Când suntem sănătoşi,  dăm uşor sfaturi  bune 
celor  bolnavi.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  
180. Mânia sfântă

Mânia este ca un venin. i precum veninul este nuŞ  
odat  mâncare (de exemplu la medicamente), totă  
astfel nici mânia nu este totdeauna p cat ori boală ă 
sufleteasc ,  ci  o  bun tate sufleteasc  o datorină ă ă ţă 
de rigoare a drept ii.ăţ
De o a a mânie, a drept ii, se cuprinde p rintele,ş ăţ ă  
când  î i  disciplineaz  copilul  înd r tnic,ş ă ă ă  
presupunându-se  c  nu  întrece  m sura  drept ii.ă ă ăţ  
„Nuiaua  i  certarea  dau  în elepciunea,ş ţ
dar copilul  l sat  de capul lui  face ru ine mameiă ş  
sale”. (Proverbe 29 :  15)
De o astfel de mânie obligat , sfânt , era cuprinsă ă  
Botez torul, când îi numia pe farisei ă pui de vipere, 
-  i  Mântuitorul  Însu ,  când  i-a  numit  ş ş f arniciăţ , 
morminte v ruiteă . 
Aceast  mânie sfânt , zis  i indignare, i-a pus înă ă ă ş  
mân  biciul, ca s  alunge din casa lui Dumnezeuă ă  
pe cei ce au profanat-o. 

Nu-i abandona pe cei dragi
Pentru a-și renova casa, un japonez a făcut o 
spărtură într-un perete. Casele japoneze au în 
mod normal un spațiu gol între pereții din lemn. 
Cu surprindere a constatat  că acolo se afla o 
șopârlă  blocată  din  cauza  unui  cui  bătut  din 
afară, într-unul din picioarele sale. 
I-a fost milă cînd a văzut aceasta, dar în același 
timp a fost și curios, dîndu-și seama că cuiul a 
fost  bătut  cu  câțiva  ani  în  urmă,  când  a  fost 
construită casa. Ce se întâmplase ? 
Șopârla a supraviețuit în această poziție atât de 
mult  timp!  Într-un  perete  despărțitor  închis  de 
mai mulți ani, fără a se mișca. Pare imposibil de 
crezut.  Atunci,  se  întrebă,  cum  de  aceasta 
șopârlă  supraviețuise atât  de mult,  fără să se 
miște, odată ce piciorul său a fost țintuit !? 
Și-a  oprit  munca  pentru  a  observa  șopârla, 
pentru  a  vedea  ce  face  și  cum  se  hrănește. 
Ceva mai târziu, neștiind de unde, a apărut o 
altă șopârlă, cu o insectă în gură. Ah ! Asta l-a 
uimit și l-a atins profund. 
Şopârla prinsă în cui, a fost hrănită ani de zile 
de către o altă șopârlă  … A făcut acest  lucru 
continuu,  pentru  o  atât  de  lungă  perioadă  de 
timp,  fără  a  renunța  la  speranță  pentru 
partenerul său. Gândiți-vă. Ați face asta pentru 
cineva ? De aceea,  nu-i  abandonați  niciodată 
pe cei  dragi.  Nu le spuneți că sunteți  ocupați, 
atunci când au nevoie de voi… Este posibil să 
aveți  întreaga  lume la  picioarele  voastre.  Dar 
voi ați putea fi întreaga Lume pentru ei…

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Cameleon  (de  la  cuvântul  grecesc 
khamaileon,  leu  care  se  târăşte  pe  pământ). 
Faptul că de foarte multă vreme s-a observat 
că această reptilă îşi schimbă culoarea pielii – 
după  mediul  înconjurător,  după  lumină, 
temperatură, atmosferă şi, pare-se, chiar după 
„starea de spirit” – a făcut-o ca, din timpuri 
străvechi, numele de cameleon (care a devenit 
şi internaţional, căci mai în toate limbile i se 
spune la fel) să ajungă sinonim cu omul lipsit 
de  caracter,  care  se  schimbă  după  cum  îi 
dictează interesul, situaţia şi cei cărora vrea să 
le fie pe plac. În Biblie o astfel de comportare 
este  descrisă în  cartea  Galateni  :  „Împreună 
cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei,  
aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul  
făţărniciei  lor.  Când  i-am  văzut  eu  că  nu 
umblă drept  după adevărul  Evangheliei,  am 
spus lui Chifa în faţa tuturor : „Dacă tu, care  
eşti  iudeu,  trăieşti  ca  Neamurile,  şi  nu  ca  
iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în  
felul iudeilor ?” (Galateni 3 : 13 - 14)
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