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Editorial. A fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul !

 

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

mai  spus  o  pildă,  pentru  că  era  aproape  de  
Ierusalim,  şi  ei  credeau  că  Împărăţia  lui  
Dumnezeu are să se arate îndată. 12 Deci a zis  
:  „Un om de  neam mare s-a dus într-o ţară  
depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se  
întoarcă.  13 A chemat zece din robii săi, le-a 
dat  zece  poli  [Greacă:  mine] şi  le-a  zis  :  
„Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.”  14 
Dar cetăţenii lui îl urau; şi au trimis după el o  
solie să-i spună: „Nu vrem ca omul acesta să 
împărăţească  peste  noi.”  15 Când s-a  întors 
înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să 
cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii,  
ca  să  vadă  cât  câştigase  fiecare  cu  ei  din  
negoţ.  16 Cel  dintâi  a  venit  şi  i-a  zis  :  
„Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” 17 
El  i-a  zis  :  „Bine,  rob  bun;  fiindcă  ai  fost  
credincios  în  puţine  lucruri,  primeşte  
cârmuirea a zece cetăţi.”  18 A venit al doilea  
şi i-a zis : „Doamne, polul tău a mai adus cinci  
poli.”  19 El  i-a  zis  şi  lui  :  „Primeşte  şi  tu  
cârmuirea a cinci cetăţi.” 20 A venit un altul şi  
i-a zis  :  „Doamne, iată-ţi  polul  pe care l-am 
păstrat învelit  într-un ştergar ;  21 căci m-am 
temut de tine, fiindcă eşti un om aspru ; iei ce  
n-ai  pus  şi  seceri  ce  n-ai  semănat.”  22 
Stăpânul i-a zis : „Rob rău ; te voi judeca după 
cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care  
iau ce  n-am pus şi  secer  ce  n-am semănat  ;
23 atunci de ce nu mi-ai  pus banii  la zarafi,  
pentru  ca,  la  întoarcerea  mea,  să-i  fi  luat  
înapoi cu dobândă ?”  24  Apoi a zis celor ce  
erau de faţă : „Luaţi-i polul şi daţi-l celui ce  
are zece poli.”... (Cont în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 18
 47  Isus  învăţa  în  toate  zilele  pe  norod  în  
Templu. Şi preoţii cei mai de seamă, cărturarii  
şi bătrânii norodului căutau să-L omoare ; 48 
dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul  
Îi sorbea vorbele de pe buze.

CAPITOLUL 19
Zacheu

1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2 
Şi  un  om  bogat,  numit  Zacheu,  mai  marele  
vameşilor, 3 căuta să vadă care este Isus; dar  
nu putea din pricina norodului, căci era mic  
de statură. 4 A alergat înainte şi s-a suit într-
un dud ca să-L vadă ; pentru că pe drumul  
acela avea să treacă.  5 Isus, când a ajuns la  
locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis :  
„Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie  
să rămân în casa ta.” 6 Zacheu s-a dat jos în  
grabă  şi  L-a  primit  cu  bucurie.  7 Când  au 
văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau : „A 
intrat  să  găzduiască  la  un  om păcătos  !”  8 
Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis  
:  „Iată,  Doamne, jumătate din avuţia mea o  
dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva  
cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” 9 Isus i-a zis :  
„Astăzi  a  intrat  mântuirea  în  casa  aceasta,  
căci  şi  el  este fiul  lui  Avraam.  10 Pentru că  
Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască  
ce era pierdut.” 

Pilda polilor
11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a

Al era un tânăr olar şi un artist foarte talentat. Avea o soţie şi doi băieţi minunaţi. 
Într-o seară, pe băiatul lui cel mai mare îl duru stomacul foarte tare. 

Crezând că este doar o indigestie banală, nici el nici soţia lui nu luară această 
durere în serios. Dar băiatul suferea de apendicită acută şi muri brusc în aceeaşi noapte.

Ştiind că moartea ar fi putut fi prevenită dacă ar fi luat totul în serios, sufletul lui 
Al se îmbolnăvi sub povara enormă a vinovăţiei.  Pentru că un necaz nu vine niciodată 
singur, la scurtă vreme soţia lui îl părăsi, lăsându-l singur cu băieţelul lui de şase ani. 

Suferinţa şi durerea provocate de aceste două evenimente au fost mai mult decât 
putea să îndure Al, aşa că foarte curând începu să-şi înece amarul în alcool. Cu timpul el 
deveni un alcoolic notoriu.

Din cauza băuturii, Al începu să piardă tot ceea ce avea - casă, pământ, obiecte de 
artă, totul. Până la urmă, Al muri singur într-o cameră de motel din San Francisco.

Când am auzit de moartea lui Al, am reacţionat cu acelaşi dispreţ pe care-l arată 
lumea celor care nu fac nimic concret toată viaţa lor. „Ce eşec total !” mă gândeam. „Ce 
pierdere de vreme a fost viaţa lui !”

Pe  măsură  ce  timpul  trecu,  am început  să-mi  reevaluez  judecăţile  mele  aspre. 
Vedeţi voi, îl cunoşteam pe fiul lui Al, care crescuse între timp, Ernie.

Este unul dintre cei mai drăguţi, amabili şi adorabili bărbaţi pe care i-am întâlnit 
vreodată. Îl priveam pe Ernie împreună cu copiii lui şi vedeam cum dragostea circula între 
ei ca un flux continuu. Ştiam că grija şi bunătatea aceasta trebuiau să vină de undeva.

Nu-l auzisem pe Ernie vorbind prea mult despre tatăl lui. Este atât de greu să iei 
apărarea unui alcoolic. Într-o zi mi-am luat inima în dinţi şi l-am întrebat : 

„Ştii, mă nedumereşte ceva. În principiu tatăl tău a fost singurul care te-a crescut.  
Ce, Doamne iartă-mă, a făcut, de ai devenit o persoană aşa de specială ?” 

Ernie a tăcut şi a cugetat câteva momente, apoi mi-a spus : „De când mă ştiu eu,  
din primele zile din copilărie, şi până când am plecat de acasă, la 18 ani, Al intra la mine  
în cameră în fiecare seară, mă săruta şi îmi spunea : „Te iubesc, fiule”.

Ochii mi s-au umplut de lacrimi şi mi-am dat seama ce prost am fost când îl



 
 

 
Povestiri cu tâlc !                                  Rubrica sufletului nemântuit 

 
 

           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 !”

numeam pe Al un ratat. 
Nu lăsase nici o avere în urma lui, dar fusese un tată bun şi iubitor, şi lăsase în 

urma lui unul dintre cei mai buni oameni care mi-a fost dat să-i cunosc. Bobbie Gee (Din Supă de 
pui pentru suflet, de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, Ed. Amaltea, 1998)
           În Biblie, în cartea Proverbele (capitolul 22 : 1) scrie că : „Un nume bun este mai 
de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul”. 

Există valori materiale şi valori spirituale. Autorul pildelor a pus în cotrast 
• numele bun (renumele) cu bogăţia şi 
• iubirea (de care un om poate avea parte) cu argintul şi aurul (în termenii de azi 

fiind vorba despre bani). Cine a scris aceste proverbe ? În capitolul 1, al acestei 
cărţi avem o prezentare din care aflăm că tocmai citim : 
„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, 

• pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, 
• pentru înţelegerea cuvintelor minţii ; 
• pentru  căpătarea  învăţăturilor  de  bun  simţ,  de  dreptate,  de  judecată  şi  de  

nepărtinire ; ca să dea 
◦ celor neîncercaţi agerime de minte, 
◦ tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă – 
◦ să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, 
◦ şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă”. (Proverbele 1 : 1 – 5)  (Continuare în nr. 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

Capitolul 5. Boli coronariene şi cancer ...
Bărbatul doamnei Henderson era înalt de peste un 
metru  şi  optzeci  ...  dar  acum trupul  său  se  topea 
încet, iar ochii îi erau cufundaţi adâne în orbite.  A 
fost  o  mare  uşurare  pentru  toţi  când  sosi  ziua 
internării.  Cu  toate  acestea,  în  spital,  în  timpul 
primei  nopţi,  el  a  avut  o  hemoragie  puternică  … 
Autopsia a arătat un cancer larg răspândit la ambii 
plămâni.  Ce  des  se  întâmplă  această  grozăvie 
sângeroasă  în  vieţile  multor  bărbaţi  şi  femei!  În 
fiecare an 35 de mii  de americani [la data scrierii 
cărţii] sunt  reduşi  la  tăcere  prin  moarte  de  către 
cancerul  pulmonar.  Această  cifră  arată  că  nici  o 
statistică de cancer nu s-a urcat aşa vertiginos prin 
viteza şi numărul său ca şi cancerul pulmonar ... în 
anul 1912,  cancerul pulmonar  era numit  „cea mai 
rară  dintre  boli”.  După  aceea,  în  anul  1920,  el 
începu să crească. În anul 1940 şi 1950, cifrele de 
cazuri  mortale  au  crescut  într-o  proporţie  de 
necrezut.  Care  este  cauza  cancerului  pulmonar  ? 
Când statisticile au tras semnalul de alarmă, medicii 
bănuiau cauza ... în anul 1949 Dr. E. L. Wydner a 
furnizat  prima  evidenţă  statistică  a  relaţiei  dintre 
fumat şi cancerul pulmonar. În anul 1950 Wynder 
şi Graham raportează 684 de cazuri dovedite de 
cancer la plămâni, la bărbaţi şi la femei. Ei au 
constatat că din 605 cazuri la bărbaţi numai 8 
au fost nefumători ...   (Continuare în numărul viitor)

Proverbe latine despre zvon
• Nimic nu este mai iute ca zvonul. • Zvonul 
creşte  din  nimica  toată,  dar  nu  se  opreşte 
repede. •  Zvonul  exagerează  orice  faptă. 
(Proverb : Face din ţânţar armăsar). •  Faima 
rea creşte cu cât se răspândeşte. • Virtutea are 
calitatea că răspândeşte zvonul pe baza faptelor 
bune. • Zvonul rău se răspândeşte mai repede 
ca orice.  •  Zvonul  zboară – se  transmite din 
gură  în  gură. (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros, 
1976). 

Cartea veche  
201. N dejdea (Speran a)ă ţ

„Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în  
necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce 
răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare,  

iar biruinţa aceasta aduce nădejdea”. 
(Romani 5 : 3 - 4)

Mult se vorbe te de n dejde, dar trebuie s  i aibeş ă ă ş  
oamenii  n dejde.  Sf.  Pavel  spune  c  cel  ce  areă ă  
necazuri,  se  înva  cu  r bdarea,  aceasta  na teţă ă ş  
cur ire,  purificare  iar  apoi  se  na te  n dejdea.ăţ ş ă  
Alexandru cel Mare a a a f cut de i nu era cre tin.ş ă ş ş  
Ajungând  în  ora ul  Tarsus,  se  îmboln vi  grav  iş ă ş  
medicii nu îndr zneau s  se angajeze a-l vindeca,ă ă  
fiindc  boala era grea i se temeau c  împ ratulă ş ă ă  
va  muri.  Un  medic  cu  numele  Filip  avea îns  oă  
bun  n dejde, iar împ ratul înc  spera c -i trece.ă ă ă ă ă  
Medicul  preg ti  o  beutur  tare  ca  leac,  dară ă  
Parmenio,  prietenul  lui  Alexandru,  a  sf tuit  peă  
împ rat  s  nu  bea,  c ci  medicul  ar  fi  în  slujbaă ă ă  
regelui  Darie,  care  ar  fi  promis  medicului  chiar 
mâna  fetei  sale,  numai  i  numai  s  ucid  peş ă ă  
Alexandru. Acesta îns  s-a încrezut în medic, care l-ă
a  vindecat.  Dac  fa  de  un  om  arat  cinevaă ţă ă  
atâta încredere, pentru ce nu n d jduim cu atâtă ă  
mai  mult  în  Dumnezeu,  care  poate  îndeplini 
dorin ele noastre ? ţ

TU priveşti necazul şi suferinţa
Doi oameni tăiau lemne în pădure. Doborând un 
copac, unul din ei,  care  părea a fi  un om  fără 
credinţă, zise : 
-  Iată, aşa e  şi  cu  viaţa noastră  ...  Trăim, ne 
zbatem,  şi la urmă vine moartea  şi ne doboară 
ca pe buşteanul acesta, şi nimic nu se alege de 
noi ... 
Celălalt, care era un credincios, îi răspunse : 
-  Nu-i  aşa, prietene. Abia după ce am  doborât 
acest  buştean vom putea vedea dacă e bun de 
clădit sau  dacă e  scorburos  şi  bun  numai  de 
aruncat pe foc. 
Aşa e şi cu noi. Abia după ce murim vede bunul  
Dumnezeu  ce  trebuie  să facă cu  noi  :  să ne 
aşeze de-a  dreapta  Lui,  în  viaţa cea  veşnică, 
sau să ne arunce în focul cel nestins ... 
Tovarăşul său căzu pe  gânduri şi  peste  puţină 
vreme se întoarse şi el la credinţă. 
În  cartea  Psalmilor  (10  :  14)  scrie  despre 
Dumnezeu  :   „Dar Tu vezi  ;  căci  Tu priveşti  
necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina 
lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi  Tu 
vii în ajutor orfanului”. Domnul Isus a murit pe 
cruce şi în locul meu. Accesul în Cer se face pe 
baza Jertfei de pe cruce, pentru cel ce crede şi-L 
cheamă în viaţa lui pe Isus ca Mântuitor !

Scrisoarea unei fetiţe pentru învăţătoarea ei :
Dragă doamnă învăţătoare,
Mami az a plîns. mami mantrebat şti tu 
dece te duci la şcoală iam zis nu ştiu dece. 

Şia zis ea casă-ţi facem un vitor. Iam zis io 
cei aia vitor şi cum ie ăla. mami zice nu ştiu 

Jody că nimeni nuţi vede vitoru doar tu. Nu 
te năcăji cai să vezi tu, o să vezi tu. 
Şi  pormă  a  plâns  şa  zis  vai  Jody  aşa   te 

iubesc. Mami zice că fiecare trebe să muncească 
din greu pentru ca noi copii să ne facem vitoru 
cel mai frumos dă pă lume. 

Doamna învăţătoare, putem săncepem de az 
sămi  fac  vitoru?  Puteţi  să  vă  străduiţi  petru 
mami  şi  mine  să  fie  unu  drăguţ?  Vă  iubesc, 
doamna învăţătoare. 

Cu drag, Jody  Din  Supă de pui pentru suflet,  de Jack 

Canfield şi Mark Victor Hansen, Ed. Amaltea, 1998)

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi,  
zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să  
vă dau un viitor şi o nădejde ... dacă Mă veţi căuta cu  
toată  inima. Mă  voi  lăsa  să  fiu  găsit  de  voi,  zice 
Domnul ...”. (Ieremia 29 : 11, 13 - 14)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Certa amittium dum incerta petimus (lat. - 
„Îndepărtăm lucrurile sigure şi căutăm pe cele 
nesigure”) - proverb, după o replică din Plaut. 
Găsim  aceeaşi  idee  în  proverbele  multor 
popoare : 
Englezii spun : A bird in the hand is worth two  
in the bush (O pasăre în mână e mai de preţ 
decât două în tufiş). 
Italienii  :  E meglio  aver  oggi  un  uovo,  che  
domani una galina (E mai bine să ai azi un ou 
decât mâine o găină). 
Germanii :  Ein Vogel in der Hand ist besser  
als zehn über Land (Mai bine o pasăre în mână 
decât zece în văzduh). 
Noi spunem : Nu da vrabia (sau pasărea) din 
mână pentru cea de pe gard.


	Zacheu

