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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

52 Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi  
într-o  casă,  trei  vor  fi  dezbinaţi  împotriva  a 
doi,  şi  doi  împotriva  a  trei. 53  Tatăl  va  fi  
dezbinat  împotriva  fiului,  şi  fiul  împotriva  
tatălui;  mama  împotriva  fiicei,  şi  fiica 
împotriva mamei ; soacra împotriva nurorii, şi  
nora împotriva soacrei.”

Semnele vremurilor
54 El a mai zis noroadelor : „Când vedeţi un  
nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi : „Vine  
ploaia.” Şi aşa se întâmplă. 55 Şi când vedeţi  
suflând vântul de la miazăzi, ziceţi : „Are să fie  
zăduf.”  Şi  aşa  se  întâmplă.  56  Făţarnicilor,  
faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi ;  
vremea aceasta cum de n-o deosebiţi ? 57 Şi  
pentru  ce  nu  judecaţi  şi  voi  singuri  ce  este  
drept ? 58 Când te duci cu pârâşul tău înaintea  
judecătorului, pe drum caută să scapi de el; ca  
nu cumva să te târască înaintea judecătorului,  
judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi  
temnicerul să te arunce în temniţă. 59 Îţi spun 
că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel  
mai de pe urmă bănuţ.”

CAPITOLUL 13
Galileenii măcelăriţi de Pilat

1 În vremea aceea au venit unii şi au istorisit  
lui  Isus  ce  se  întâmplase  unor  galileeni,  al  
căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2 
„Credeţi  voi”,  le-a  răspuns  Isus,  „că  aceşti  
galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi  
galileeni,  pentru că au păţit  astfel ? 3  Eu vă 
spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri  
la fel. 4 Sau acei optsprezece inşi, peste care a 
căzut turnul din Siloam  ...(Continuarea în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 12
 Ispravnicul credincios

42 Şi  Domnul a zis  :  „Cine este  ispravnicul  
credincios  şi  înţelept  pe  care-l  va  pune 
stăpânul  său  peste  slugile  sale  ca  să  le  dea  
partea lor de hrană la vremea potrivită ?  43 
Ferice  de  robul  acela  pe  care  stăpânul,  la  
venirea lui, îl va găsi făcând aşa ! 44 Adevărat  
vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. 45 
Dar  dacă  robul  acela  zice  în  inima  lui  :  
„Stăpânul meu zăboveşte să vină” ; dacă va  
începe  să  bată  pe  slugi  şi  pe  slujnice,  să 
mănânce, să bea şi să se îmbete,  46 stăpânul 
robului aceluia va veni în ziua în care el nu se  
aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia  
în  bucăţi  ;  şi  soarta  lui  va  fi  soarta  celor  
necredincioşi  în  lucrul  încredinţat  lor.  47 
Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, 
şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia 
lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48 Dar cine n-
a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri,  
va  fi  bătut  cu  puţine  lovituri.  Cui  i  s-a  dat  
mult, i se va cere mult ; şi cui i s-a încredinţat  
mult, i se va cere mai mult.

Foc pe pământ
49 Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi 
ce vreau decât  să fie aprins chiar acum ! 50 
Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi 
cât  de  mult  doresc  să  se  îndeplinească  !  51 
Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ ? 
Eu vă spun : nu ; ci mai degrabă dezbinare. 

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

Dante Gabriel Rossetti,  (a fost artist  şi  poet, 
născut în 12 mai, 1828, Londra – decedat în 
data  de  9  aprilie  1882,  Birchington-on-Sea, 
Kent), a fost abordat la un moment dat de un 
om mai  în  vârstă.  Acesta  avea  la  el  câteva 
schiţe şi desene pe care l-a rugat pe Rosetti 
să le privească şi  să îi  spună dacă au vreo 
valoare. Rosetti le-a privit cu atenţie şi şi-a dat 
seama imediat că erau fără valoare, fără nici 
un semn al vreunui talent artistic. Dar Rosetti 
era un om bun, şi i-a spus bătrânului, cât mai 
blând cu putinţă, că picturile aveau o valoare 
redusă. I-a părut rău, dar nu îl putea minţi pe 
acel  om.  Bătrânul  a  fost  dezamăgit,  dar  a 
părut  să se aştepte la concluziile lui  Rosetti.
Şi-a  cerut  scuze  că  i-a  răpit  din  timp  şi  l-a 
rugat  să  mai  privească  nişte  desene,  de 
această dată, ale unui tânăr student. 
Rosetti s-a uitat la al doilea set de desene şi 
imediat a fost entuziasmat de talentul pe care-l 
ascundeau.  Acestea  sunt  bune,  a  exclamat. 
Tânărul are talent. Ar trebui ajutat şi încurajat 
în  cariera  sa  artistică.  Va  avea  un  viitor 
strălucit  dacă  va  munci  din  greu  şi  nu  va 
renunţa.  Rosetti  a  observat  cum  bătrânul  a 
fost  profund  mişcat  de  aceste  cuvinte.
-  Cine e tânărul artist ? a întrebat.  Fiul tău ?
-  Nu, a spus cu tristeţe bătrânul.  Sunt eu, cel  
de-acum 40 de  ani.  Dacă aş  fi  auzit  atunci  
cuvintele  tale…  Pentru  că,  vezi  tu,  am fost 
descurajat  şi  am  renunţat  prea  devreme ... 
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”.  (Gabriel García Márquez a primit premiul Nobel pentru Literatură în anul 1982) 

„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
Tehnica Bibliei a fost aşa de complexă şi de eficace 
faţă de oricare altă tehnică pe care un om ar fi putut-
o  născoci  vreodată,  încât  din  nou  este  logic  să 
credem  că  legile  au  fost  date  de  Dumnezeu  lui 
Moise, aşa cum scrie Biblia.
În chirurgie a predominat de asemenea acest spirit 
de necunoaştere, mândrie şi prejudecată în ceea ce 
priveşte spălarea mâinilor. în cea mai mare parte a 
secolului al nouăsprezecelea, măsurile preventive în 
chirurgia  de  specialitate  erau  extrem  de  simple. 
Pacientul  venea  în  sala  de  operaţie,  se  dezbrăca 
acolo şi se căţăra pe masa de operaţie. 
Chirurgul  îşi  scotea  haina,  îşi  sufleca  mânecile, 
scotea  câteva  instrumente  dintr-o  geantă  sau  din 
dulap şi începea să opereze. Dacă chirurgul dorea să 
demonstreze ceva studenţilor,  îi  poftea la masa de 
operaţie ca să pipăie cu mâinile lor nespălate şi pline 
de microbi, o rană sau un abdomen deschis. Desigur, 
în asemenea condiţii, mortalitatea era îngrozitor de 
ridicată. (Va continua) 

Proverbe latine despre soartă
• Nu se ştie ce poate aduce fiecare zi. • Este o 
mângâiere în nenorocire să nu-ţi cunoşti soarta. 
•  Încă  nu  a  apus  soarele  tuturor  zilelor. • 
Multora soarta  le dă prea mult,  nimănui însă 
nu-i  dă  cât  i-ar  trebui. •  Cu  cât  soarta  se 
îndârjeşte mai mult, cu atât să rezişti şi tu mai 
mult. • Soarta nu descurajează pe omul viteaz 
prin loviturile ei.  • Soarta nu ia decât ceea ce a 
dat. • Soarta poate lua bogăţiile cuiva, dar nu şi 
curajul.  •  Soarta  îi  ajută  pe  cei  cutezători. 
[Aceste  proverbe  nu  au  fost  scrise  de  creştini.  În 
Biblie scrie despre greşeala de-a crede în soartă, în 
loc de-a te încrede în Dumnezeu : „Dar pe voi care 
părăsiţi  pe  Domnul  ...  care  puneţi  o  masă  
„norocului”  şi umpleţi  un  pahar  în  cinstea  
„sorţii” ...”. (Isaia 65 : 11)] Din Proverbe şi cugetări latine, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  
181. Mântuirea sufletului

Un negustor a câ tigat pe cale nedreapt  o avereş ă  
mare. C zând pe patul de boal , con tiin a i s-aă ă ş ţ  
trezit i începu s  cugete i el la suflet. ş ă ş
Chemând la patul s u pe cei trei fii ai s i, le spuse,ă ă  
cât de mult se ostenise el pentru ei, ca s  le lase oă  
mo tenire  mare.  În  urm  dorea  s  tie  ce  vorş ă ă ş  
putea  face  ei  pentru  dânsul,  anume  pentru 
mântuirea sufletului s u dup  moarte. ă ă
Cei doi fii mai b trâni îl asigurar , c  ei se vor rugaă ă ă  
pentru sufletul lui, vor da milostenie i slujbe.ş
Atunci fiul lui al treilea i cel mai tân r zise tat luiş ă ă  
s u : „ă Desigur m  voiu ruga i eu pentru sufletulă ş  
t u, iubite tat  ! Dar eu cred, c  tu î i cuno ti maiă ă ă ţ ş  
bine sufletul t u, i tu po i face mai mult pentruă ş ţ  
împ carea lui cu Dumnezeu. ă De aceea pân  cândă  
mai ai  zile,  mântuie te- i  tu însu i  sufletul  t u !ş ţ ţ ă ” 
Sfatul  sincer  pl cu  tat lui.  ă ă Singurul  Mântuitor 
este Isus. Pot şi eu să ÎL rog : „Vindecă-mă Tu, 
Doamne,  şi  voi  fi  vindecat  ;  mântuieşte-mă 
Tu, şi voi fi mântuit ... !” (Ieremia 17 : 14) Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Ca musca la arat – ultimul vers din fabula 
Musca de Al. Donici.  După munca pe ogor, 
un bou se îndrepta spre casă. 
O muscă se aşezase pe jugul lui. „De unde vii,  
soro  ?”  -  o  întreabă  altă  muscă  întâlnită  în 
cale. Cu un aer supărat, cealaltă îi răspunde : 
„Nu vezi că noi ne-ntoarcem din câmp, de la 
arat ?!” Şi fabula se încheie cu morala : 
„Spre  laudă  deşartă  /  Mulţi  zic  :  noi  am 
lucrat ; / Când ei lucrează-n faptă / Ca musca 
la arat”. Expresia e deci întrebuinţată pentru a 
caracteriza  pe  cei  care  îşi  atribuie  meritele 
altora ; se împăunează că au luat parte activă 
la  o  muncă,  dar  în  realitate  rolul  lor  a  fost 
inexistent. Apostolul Pavel scria : 
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit  
alergarea,  am păzit  credinţa.  De  acum mă 
aşteaptă  cununa neprihănirii,  pe  care  mi-o  
va da în „ziua aceea” Domnul,  Judecătorul  
cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor  
ce vor fi iubit venirea Lui”. (II Tim. 4 : 7 - 8)

Falsificatorul de bancnote
Emmanuel  Ninger  este  numele  eroului 
povestirii noastre. Era un artist tare talentat.
Obişnuia să îşi cumpere cele necesare de la 
un magazin al cărui  patron îl  cunoştea bine. 
Într-una  din  zile,  domnul  Ninger  şi-a  plătit 
cumpărăturile cu o bancnotă de 20 $. 
Patronul  magazinului  i-a acceptat banii  şi  i-a 
pus în sertarul casei de marcat. 
Totuşi  acesta a remarcat  că s-a murdărit  pe 
degete cu cerneală.  A devenit  suspicios şi a 
anunţat poliţia. Poliţiştii au obţinut un mandat 
de percheziţie a casei lui Emmanuel Ninger. 
În  podul  acesteia  au  găsit  instrumente  de 
reproducere a bancnotei de 20  $. Au găsit şi 
trei portrete pictate de domnul Ninger. 
Erau  deosebite.  De  fapt,  dacă  stai  să  te 
gândeşti,  trebuia  să aibă talent  ca să poată 
reproduce bancnotele. 
A reuşit să păcălească o mulţime de persoane 
până în ziua ghinionistă în care patronul acelui 
magazin a observat cerneala de pe degete.
După  arestarea  sa,  cele  trei  tablouri  s-au 
vândut la o licitaţie publică cu 5.000 de dolari 
fiecare.  Culmea  e  că  practic  i-a  luat 
aproximativ aceeaşi perioadă de timp pentru a 
picta  bancnota de 20  $ cât  i-a  fost  necesar 
pentru pictarea unui tablou de 5.000 dolari ...: 
„Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii  
mântuit !  Până  când  vei  păstra gânduri  
nelegiuite în inima ta ?” (Ieremia 4 : 14)
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