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Editorial. Învierea Domnului Isus

 

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

mai poţi fi ispravnic.”  3 Ispravnicul şi-a zis :  
„Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia 
? Să sap, nu pot  ;  să cerşesc,  mi-e ruşine.  4 
Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi  
scos  din  isprăvnicie,  ei  să  mă  primească  în  
casele  lor.”  5 A  chemat  pe  fiecare  din 
datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi :  
„Cât eşti dator stăpânului meu ?”  6 „O sută 
de măsuri de untdelemn”, a răspuns el. Şi i-a  
zis  :  „Ia-ţi  zapisul  şi  şezi  degrabă  de  scrie  
cincizeci.” 7 Apoi a zis altuia : „Dar tu cât eşti  
dator  ?”  „O  sută  de  măsuri  de  grâu”,  a 
răspuns el.  Şi  i-a zis  :  „Ia-ţi  zapisul  şi  scrie  
optzeci.” 8 Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul  
nedrept,  pentru  că  lucrase  înţelept.  Căci  fiii  
veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai  
înţelepţi  decât  fiii  luminii.  9 Şi  Eu  vă  zic  :  
faceţi-vă  prieteni  cu  ajutorul  bogăţiilor  
nedrepte,  pentru ca atunci când veţi muri, să  
vă primească în corturile veşnice. 10 Cine este  
credincios  în  cele  mai  mici  lucruri  este  
credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept  
în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele  
mari.  11 Deci,  dacă  n-aţi  fost  credincioşi  în  
bogăţiile  nedrepte,  cine  vă  va  încredinţa 
adevăratele  bogăţii  ?  12 Şi,  dacă  n-aţi  fost  
credincioşi  în lucrul  altuia,  cine vă va da ce  
este al vostru ? 13 Nicio slugă nu poate sluji la  
doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi  
pe  celălalt  sau  va  ţine  numai  la  unul,  şi  va  
nesocoti  pe  celălalt.  Nu  puteţi  sluji  lui  
Dumnezeu şi lui Mamona.”   (Va continua în nr. Viitor)

V  dorim s rb tori binecuvântate !ă ă ă

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 15
 ... 24 căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat  
; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să  
se înveselească.  25 Fiul cel mai mare era la  
ogor. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a  
auzit muzică şi jocuri. 26 A chemat pe unul din  
robi şi a început să-l întrebe ce este. 27 Robul  
acela i-a răspuns : „Fratele tău a venit înapoi,  
şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru  
că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine.” 28 El s-a 
întărâtat de mânie şi nu voia să intre în casă.  
Tatăl său a ieşit afară şi l-a rugat să intre.  29 
Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său : „Iată,  
eu  îţi  slujesc  ca  un  rob  de  atâţia  ani,  şi  
niciodată  nu  ţi-am  călcat  porunca;  şi  mie  
niciodată  nu  mi-ai  dat  măcar  un  ied  să  mă 
înveselesc  cu  prietenii  mei  ;  30 iar  când  a 
venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea  
cu  femeile  desfrânate,  i-ai  tăiat  viţelul  cel  
îngrăşat.”  31 „Fiule”,  i-a  zis  tatăl,  „tu 
întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al  
tău.  32 Dar trebuia să ne înveselim şi  să ne  
bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort,  
şi a înviat, era pierdut, şi a fost găsit.”

CAPITOLUL 16
Pilda ispravnicului necredincios

1  Isus  a  mai  spus  ucenicilor  Săi:  „Un  om 
bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el  
că-i  risipeşte  averea.  2  El  l-a  chemat  şi  i-a  
zis : „Ce aud eu vorbindu-se despre tine ? Dă-
ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu 

„În  ziua  dintâi  a  săptămânii,  Maria  Magdalena  s-a  dus  dis-de-dimineaţă  la  
mormânt, pe când era încă întuneric ; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A 
alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis :

„Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” Petru şi celălalt  
ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar  
celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt. 

S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon 
Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. 

Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut  
sul şi pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt,  
a intrat şi el ; şi  a văzut şi a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus  
trebuia să învie din morţi. Apoi ucenicii s-au întors acasă”. (Ioan 20 : 1 – 10)

Şi astăzi există oameni care asemenea lui Iov, îşi spun : „Dacă omul odată mort ar  
putea să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va  
schimba starea în care mă găsesc”. (Iov 14 : 14)

Trebuie să ştim că : 

I. Va fi o înviere a morţilor, o Zi a Judecăţii !
În Faptele Apostolilor 17 : 18, 32 - 34, Luca notează întâi părerea preconcepută a 

filozofilor din Atena, precum şi reacţiile ascultătorilor mesajului apostolului Pavel : 
„Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau : „Ce  

vrea să spună palavragiul acesta ?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea,  
ziceau : „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini ... 

Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis : „Asupra  
acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. 

Totuşi unii au  trecut  de  partea  lui  şi  au  crezut  ;  între  aceştia  era  Dionisie  
areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei”.
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           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

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 !”

            II. În Ziua Judecăţii, pentru unii se vor acorda răsplătirile, iar pentru ceilalţi 
se va pronunţa sentinţa condamnării veşnice !

Despre Ziua Judecăţii Domnul Isus a vorbit : 
• Când i-a trimis pe ucenici :  „Dacă nu vă va primi cineva,  nici nu va asculta  

cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de  
pe picioarele  voastre.  Adevărat  vă spun că,  în  ziua  judecăţii,  va  fi  mai  uşor 
pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea”. (Matei 10 : 14 – 
15)

• În Ziua aceea, lucrurile vor fi dovedite cu martori : 
◦ „Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii,  

şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că  
aici este Unul mai mare decât Iona”. (Matei 12 : 41) 

◦ „Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta,  în ziua 
judecăţii, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca  
să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât 
Solomon”. (Matei 12 : 42) 

             III. Ce trebuie să fac pentru a ajunge în Cer !
Să mă pocăiesc. În Faptele Apostolilor 17 : 30 - 31, sunt scrise cuvintele apostolul 

Pavel : „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi  porunceşte acum tuturor  
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască ; pentru că a rânduit o zi în care va judeca  
lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat  
tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”.

„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

4. Cinci milioane de minţi turmentate 
Alcoolul  este  unul  din  factorii  cei  mai  importanţi 
care  fac  ca  demenţa  să  fie  socotită  problema  de 
sănătate Nr. 1 a Americii. Un raport medical recent 
afirmă:  "Circa  10% din  internările  în  spitalele  de 
boli  mintale  sunt  înregistrate  oficial  ca  datorită 
alcoolismului  şi  alte  10%  sunt  în  mare  măsură 
cauzate tot de alcoolism. în plus, spitalele obişnuite 
au în  îngrijire  de asemenea mulţi  alcoolici  efectiv 
deranjaţi mintal" (Ibidem). De fapt 6% din alcoolicii 
cronici  manifestă  demenţă  sub  o  formă  oarecare 
(Frederick Lemere, July 15, 1953, pag. 110).
Alcoolul atrofiază de asemenea şi mari suprafeţe din 
creier, ceea ce duce la un mare procent de sinucidere 
lentă  a  personalităţii.  Alcoolul,  acest  tâlhar  legal 
autorizat,  ucide în fiecare an multe zeci de mii pe 
autostrăzile  noastre.  El  împinge  pe  unii  la  crimă, 
omucidere  sau  sinucidere,  iar  pe  alţii  îi  pune  în 
dosul gratiilor, ca maniaci, ca nebuni. Shakespeare, 
cuprins  de  uimire,  a  exclamat  pe  timpul  său:  "O, 
Doamne! Cum pot oamenii să pună în gurile lor un 
duşman  care  face  să  le  fure  pe  furiş  minţile”.
(Othello, ii. 3. 293).             (Continuarea în numărul viitor) 

Proverbe latine despre tovărăşie
• Dacă vrei să-mi fii tovarăş, adoptă obiceiurile 
mele.  •  E  o  mare  mângâiere  pentru  cei 
nenorociţi,  să  aibă  tovarăşi  în  momentul 
loviturilor  soartei. • Pe omul necinstit să nu-l 
iei  tovarăş  de  drum. •  Cu  multă  uşurinţă  se 
stabileşte  o  tovărăşie  între  oameni  care  se 
aseamănă. • Să nu faci tovărăşie cu nimeni prea 
mult  ;  te  vei  bucura  mai  puţin,  dar  te  vei 
întrista  mai  puţin.  •  Niciodată  tovărăşia  cu 
cineva mai puternic nu-i sinceră.  (Din  Proverbe şi  
cugetări latine, Albatros, 1976).• În cartea Psalmi (88 : 18) 
scria  în  mod  profetic,  despre  ce  avea  să  I  Se 
întâmple Domnului Isus în momentul prinderii Lui : 
„Ai depărtat de la mine pe prieteni şi tovarăşi ; şi  
cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuţi”. 

Voltaire şi Învierea
Filozoful  francez  Voltaire,  care  dispre uiaţ  
cre tinismul,  d du odat  un r spuns, la careş ă ă ă  
oamenii nu se a teptau. ş
O femeie cochet  îl întreb  pe filozof cum deă ă  
este posibil s  mai cread  oamenii în înviere. ă ă
Probabil a tepta ca Voltaire s  înceap  încş ă ă ă 
o  partid  de  ironie  la  adresa  Bisericii  i  aă ş  
religiei cre tine. Dar el îi r spunse respectuos : ş ă
„Doamn , învierea este cel mai simplu lucruă  
din  lume.  Acela  care  i-a  creat  o  dat  peă  
oameni  poate  s -i  creeze  i  pentru  a  douaă ş  
oar ”.ă  
În  Evanghelia  după  Ioan avem  notat  ce  s-a 
întâmplat  când  a  venit  Domnul  Isus  în 
Betania : „Când a auzit Marta că vine Isus, I-a  
ieşit înainte ; iar Maria şedea în casă. Marta a 
zis lui Isus : „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar  
fi murit fratele meu ! Dar şi acum, ştiu că orice  
vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.”
Isus i-a zis : „Fratele tău va învia.” „Ştiu”, I-a  
răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua 
de apoi.” Isus i-a zis : „Eu sunt Învierea şi  
Viaţa.  Cine crede în Mine,  chiar dacă ar  fi  
murit, va trăi”. (Evanghelia după Ioan 11 : 20 - 
25)

Citate din Biblie despre Înviere 
• Domnul Isus a spus  : „În ce priveşte învierea 

morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în  
locul  unde  se  vorbeşte  despre  „Rug”,  ce  i-a 
spus  Dumnezeu,  când  a  zis  :  „Eu  sunt  
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi  
Dumnezeul lui Iacov”?  Dumnezeu nu este un 
Dumnezeu al celor morţi,  ci al celor vii. Tare 
vă mai rătăciţi !” (Marcu 12 : 26 - 27)

• Apostolul  Petru  a  scris  :  „Binecuvântat  să fie  
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,  
care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut  
din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi,  
la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă  
şi  neîntinată,  şi  care  nu  se  poate  veşteji,  
păstrată în ceruri pentru voi”. (I Petru 1 : 3 - 4) 

Există Dumnezeu !
La o  întrunire  numeroasă a partidului  dintr-un 
oraş  nu  departe  de  Moscova,  un  funcţionar 
încercă mai mult de două ore să-i convingă pe 
ascultătorii  săi  că  nu  poate  exista  nici  un 
Dumnezeu şi că nici n-a existat vreunul. 
Pentru a fi  sigur de succesul său, spre sfârşit 
puse întrebarea stereotipă, dacă cineva doreşte 
să  spună  ceva  în  legătură  cu  cele  spuse  şi 
auzite, sau să întrebe ceva. 
Atunci  se ridică din bancă un simplul  ţăran şi 
rugă să i  se permită să vină în faţă,  ceea ce 
conferenţiarul  aprobă.  Ţăranul  se  urcă  la 
pupitru,  aruncă  cu  calm  o  privire  asupra 
numeroşilor  ascultători  din  sală,  îşi  desfăcu 
mâinile şi strigă : 
„Christos  a  înviat  !”  Cu  toţii  se  ridicară  în 
picioare şi răspunseră într-un cuget : 
„Adevărat  că a înviat  !”  Ceea ce se întâmplă 
însă  ulterior  este  uşor  de  intuit:  drumul  spre 
pupitru  a reprezentat  drumul  său în exil,  spre 
cruce.  În  Epistola  către  Romani,  apostolul 
Pavel a scris : „ ... Hristosul, care  este mai 
presus  de  toate  lucrurile,  Dumnezeu 
binecuvântat în veci. Amin !”. (Romani 9 : 5)

Era  într-un  penitenciar  al  securităţii  din 
Moscova.  O deţinută,  cu numele Arsenief,  a 
povestit  o  întâmplare  din  acel  loc  al  terorii: 
„Într-o seară, o tovarăşă de celulă îmi şopti la 
ureche : „Ştiţi ce zi este mâine ? Mâine este 
Paştele  !”  Era  Paştele  aşa  de  aproape  ? 
Paştele  reprezintă  bucurie  pentru  întreaga 
omenire. Doar noi eram excluse de la această 
bucurie.  Mergeam  tristă  de-a  lungul 
coridorului.  Deodată  izbucni  un  strigăt  în 
liniştea apăsătoare: „Christos a înviat !” 
Cine  îndrăznise  oare  să  strige  acest  salut 
pascal ? M-am uitat la însoţitoarea mea. Ochii 
ei  mari  luminau  în  chipul  ei  palid.  Atunci 
răsună  răspunsul,  cu  voci  bucuroase,  din 
fiecare  celulă  :  „Adevărat  că  a  înviat  !” 
Gardienii,  miraţi,  înlemniră.  O  asemenea 
obrăznicie,  cum  gândeau  ei,  nu  li  se  mai 
întâmplase  niciodată.  S-au  repezit  asupra 
tinerei fete şi au luat-o cu ei. 
După patru zile se întoarse în celulă. Faţa îi 
era slăbită  de tot.  Fusese dusă într-o celulă 
unde  drept  pedeapsă  nu  primi  căldură  şi 
mâncare.  „Am  vestit  totuşi  în  închisoare 
Vestea cea Bună a Paştelui”, îmi spuse ea cu 
faţa luminândă. „Toate celelalte nu contează !”
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