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

 

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

 fac ? Am să trimit pe fiul meu preaiubit ; poate  
că îl vor primi cu cinste.” 14 Dar vierii, când 
l-au văzut, s-au sfătuit între ei şi au zis : „Iată  
moştenitorul  ;  veniţi  să-l  ucidem,  ca 
moştenirea să fie a noastră.”  15 Şi l-au scos  
afară din vie  şi  l-au omorât.  Acum, ce le  va  
face stăpânul viei ?  16 Va veni, va pierde pe 
vierii aceia,  şi  via o va da altora.” Când au  
auzit  ei  cuvintele  acestea,  au  zis  :  
„Nicidecum !”  17 Dar Isus i-a privit drept în 
faţă şi a zis : „Ce înseamnă cuvintele acestea  
care  au  fost  scrise  :  „Piatra  pe  care  au  
lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul  
unghiului” ? 18 Oricine va cădea peste piatra  
aceasta va fi zdrobit de ea : şi pe acela peste  
care va cădea ea, îl va spulbera”.  19 Preoţii  
cei mai de seamă şi cărturarii căutau să pună 
mâna  pe  El  chiar  în  ceasul  acela,  dar  se  
temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese 
pilda aceasta împotriva lor.

Birul Cezarului
20 Au  început  să  pândească  pe  Isus  ;  şi  au  
trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt  
neprihăniţi ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea  
pe  mâna  stăpânirii  şi  pe  mâna  puterii  
dregătorului.  21 Iscoditorii  aceştia  L-au 
întrebat  :  „Învăţătorule,  ştim  că  vorbeşti  şi  
înveţi  pe oameni  drept  şi  că nu cauţi  la faţa  
oamenilor,  ci-i  înveţi  calea  lui  Dumnezeu  în  
adevăr.  22 Se  cuvine  să plătim bir  cezarului  
sau nu ?” 23 Isus le-a priceput viclenia şi le-a  
răspuns : „Pentru ce Mă ispitiţi ?  24 Arătaţi-
Mi un ban.  [Greacă : dinar] Al cui chip şi ale  
cui slove sunt scrise pe el ?”. (Cont în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 20
Puterea lui Isus

1  Într-una  din  acele  zile,  când  învăţa  Isus  
norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia,  
au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă  
şi cărturarii cu bătrânii 2 şi I-au zis : „Spune-
ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine  
Ţi-a dat puterea aceasta ?”  3 Drept răspuns,  
El le-a zis : „Am să vă pun şi Eu o întrebare.  
Spuneţi-Mi :  4 Botezul lui Ioan venea din cer  
sau de la oameni ?”  5 Dar ei cugetau astfel  
între ei  : „Dacă răspundem : „Din cer”, va  
zice  :  „Atunci  de  ce  nu l-aţi  crezut  ?”  6 Şi  
dacă  răspundem  :  „De  la  oameni”,  tot  
norodul  ne  va  ucide  cu  pietre;  căci  este  
încredinţat că Ioan era un proroc.”  7 Atunci  
au răspuns că nu ştiu de unde venea botezul  
lui Ioan. 8 Şi Isus le-a zis : „Nici Eu n-am să  
vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”

Pilda vierilor
9  Apoi  a  început  să  spună  norodului  pilda 
aceasta : „Un om a sădit o vie,  a arendat-o  
unor vieri şi a plecat într-o altă ţară, pentru o  
vreme îndelungată.  10 La vremea roadelor, a  
trimis la vieri un rob, ca să-i dea partea lui din  
rodul viei. Vierii l-au bătut şi l-au trimis înapoi  
cu mâinile goale. 11 A mai trimis un alt rob; ei  
l-au bătut şi pe acela,  l-au batjocorit şi l-au  
trimis înapoi cu mâinile goale. 12 A mai trimis  
un al treilea rob ; ei l-au rănit şi pe acela şi l-
au scos afară. 13 Stăpânul viei a zis : „Ce să 

De multe ori am reflectat la ce văzusem şi am învăţat foarte multe din acele momente. 
Primul lucru ar fi : „Încetineşte şi miroase trandafirii”. (Ceva ce rareori făcusem până 

atunci.) 
Făceţi-vă  timp să  aruncaţi  o  privire  în  jurul  vostru  şi  să  vedeţi  cu  adevărat  ce  se 

întâmplă în faţa voastră chiar acum. Faceţi asta şi veţi realiza că doar acest moment contează, şi 
mai important de-atât, acest moment vă face să vedeţi ce contează cu adevărat în viaţă.

A doua lecţie pe care am învăţat-o, este că ţelurile pe care ni le fixăm pot fi atinse ... 
în ciuda obstacolelor ce par imposibil de trecut.

Scopul cuplului orb era să ajungă întregi de cealaltă parte a drumului. Obstacolele lor 
au  fost  opt  rânduri  de  maşini  care  se  pregăteau  să  vină  înspre  ei.  Totuşi,  fără  panică  sau 
îndoială, ei au mers înainte până şi-au atins ţinta.

Şi noi putem merge înainte către ţelurile noastre, dând la o parte obstacolele care ne 
stau în cale. Trebuie doar să avem încredere în intuiţia noastră şi să acceptăm sfaturile celor 
mai înţelepţi.

În ultimul rând, am învăţat să apreciez cu adevărat darul meu de a vedea în interior, 
un dar pe care nu l-am preţuit multă vreme. Vă puteţi imagina cât de diferită ar fi lumea fără 
vedere ? Imaginaţi-vă, pentru o clipă, că sunteţi în mijlocul unei intersecţii şi nu vedeţi nimic. 
Cât de des uităm darurile simple pe care ni le-a făcut viaţa ! [Pe care ni le-a dat Dumnezeu !]

Am plecat din intersecţia aceea aglomerată cu o mai mare înţelegere a vieţii şi o mai 
mare compasiune faţă de alţii. De atunci am luat hotărârea să văd viaţa aşa cum este în fiecare 
zi şi să-mi folosesc darurile date de Dumnezeu pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi.

Făceţi-vă o favoare în timp ce treceţi prin viaţă :  Încetiniţi şi vedeţi pe îndelete viaţa  
aşa cum este. Petreceţi un minut chiar acum, acolo unde sunteţi, şi uitaţi-vă în jurul vostru.  

Altfel aţi putea pierde ceva minunat. J. Michael Thomas  (Din  Supă de pui pentru suflet, de 
Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, Editura  Amaltea, 1998)

În întâmplarea din numărul trecut era vorba despre o familie de nevăzători care aveau 
cu ei doi copii. Împreună au vrut să traverseze o intersecţie dar : 
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Povestiri cu tâlc !                                        Despre rugăciune (Dr. Christian Hallesby 1879-1961) 

 
 

           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 !”

           „ ... în loc să o ia pe zebră, a luat-o pe diagonală, chiar înspre mijlocul intersecţiei.  
Fără să-şi dea seama de pericolul în care se aflau, ei se îndreptau chiar spre punctul unde se  
întâlnesc maşinile ... ”. 

Surprinderea martorului ocular, a fost că toţi şoferii (care de obicei sunt tot grăbiţi) de 
data aceea au fost politicoşi şi au aşteptat până ce familia a ajuns pe cealaltă parte a străzii.

Era o dovadă de iubire total  neobişnuită  din partea celor  ce conduceau pe străzile 
supraaglomerate ale Californiei. 

În limba română prin  a iubi se înţelege : „A fi îndrăgostit, a simți o mare afecțiune 
pentru o persoană (de sex opus). ♦ A avea sentimente de dragoste unul față de celălalt. 2. A 
avea afecțiune deosebită față de cineva sau ceva”. Dar în Biblie, prin  iubire se înţelege ceva 
mai mult decât sentimentul de dragoste, de afecţiune. 

Dragostea este în primul rând un act de voinţă, o decizie luată conştient, iar :  Da-ul 
spus în momentul căsătoriei poate fi ţinut toată viaţa, deoarece nu depinde de dispoziţia (sau 
indispoziţia de moment), de ceea ce simte omul. 

Sentimentele pot fi foarte fluctuante şi depind de multe necunoscute, (starea spirituală, 
cum  este  omul  :  obosit,  flămând,  bolnav,  bine  dispus,  bucuros  etc.),  dar  decizia  asumată 
benevol, cu ajutorul Lui Dumnezeu va fi respectată !         
              În cartea Eclesiastul (capitolul 4 : 9 – 12) găsim scris despre căsătoria dintre un bărbat 
şi o femeie, următoarele cuvinte : „Mai bine doi decât unul, 

• căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 
• Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul ; dar vai de cine este singur şi  

cade fără să aibă pe altul care să-l ridice ...”.                                   (Continuarea 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 ...
Rezultatul acestui vast studiu a dovedit dincolo de 
orice îndoială,  că fumatul  nu numai  că este cauza 
principală  a  cancerului  pulmonar,  dar  este  de 
asemenea răspunzător de multe alte cancere, precum 
şi a unui număr surprinzător de mare de decese din 
cauza altor boli. Studiul arată că la fumători era :
1.  O  asociere  extrem  de  mare  între...  cancerul 
pulmonar, cancerul laringelui, cancerul esofagului şi 
ulcerul  gastric  ;  2.  O asociere  foarte  mare  între... 
pneumonie şi gripă, ulcer duodenal, ancorism aortic 
şi  cancer  al  vezicii  urinare  ;  3. O  asociere  mare 
între...  bolile  arterelor  coronariene,  înnăsprirea 
cirozei ficatului şi cancerul localizat în alte părţi ale 
organismului ;  4. O asociere moderată între leziuni 
cerebralo-vasculare şi apoplexie. 35.000 de bărbaţi 
şi femei mor în mod curent de cancer pulmonar. Dar 
fumatul  este  cauza  şi  a  multor  alte  cancere  ale 
organismului.  Cea  mai  sigură  cale  de  a  muri 
prematur  şi  de  o  boală  chinuitoare,  este  de  a 
cumpăra cancerul în pachete. Oricine îşi poate pune 
întrebarea cum poate fumatul să producă cancer în 
organism, ca de exemplu la vezica urinară care este 
aşa  depărtată  de  ţigări.  Dar  oamenii  de  ştiinţă  au 
identificat  acum în  fumul  de  ţigară  opt  substanţe 
chimice diferite care pot să producă cancer. Va continua.

Proverbe armeneşti despre adaptare
• Când intră în apă, ştie să înoate ; când iese, 
ştie  să  tremure.  •  Pe care  corabie se urcă,  îi 
laudă căpitanul. • Piatra de râu e netedă. • Du-te 
acolo unde eşti iubit. • Măgarul ştie la cine să 
ragă.  •  Găina  neagră  face  ouă  albe.  •  Cine 
călăreşte o cămilă merge cocoşat. • Şarpele se 
târăşte  pretutindeni  unduit,  dar  în  cuib  intră 
drept.  •  Ne-am  dus  la  munte  –  am  îndurat 
frigul,  ne-am  dus  la  câmpie  –  am  mâncat 
omizi.  •  Lumea seamănă cu marea  ;  cine nu 
ştie  să-noate  se  îneacă.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  
armeneşti, Albatros, Bucureşti, 1979). 

Cartea veche  
203. N dejdeaă

Un  vân tor  r t ci  printr-o  p dure  i  pe  cândă ă ă ă ş  
asculta,  dorind s - i  aud  so ii,  deodat  auzi  ună ş ă ţ ă  
cântec vesel.
Mergând în direc ia de unde venea cântecul, v zuţ ă  
un  lepros  schilav,  de  pe  care  carnea  c dea  înă  
buc i.  C utând  la  el  milos,  îl  întreb ,  cum  deăţ ă ă  
cânt  el  atât de vesel  într-o stare atât de trist .ă ă  
Leprosul r spunse : ă
„Nu  am eu  motiv  s  m  bucur  ?  Uite,  singurulă ă  
perete, ce m  mai desparte de Dumnezeu, acestă  
trup tic los, mereu cade i nu peste mult sufletulă ş  
meu va sbura la Mântuitorul !”
A a trebuie s  cuget m i noi „ş ă ă ş c ci timă ş , - zice Sf. 
Apostol Pavel în ep. II.  Corinteni 5 –  c  de se vaă  
strica  casa  noastr  cea  p mânteasc  a  cortuluiă ă ă  
acestuia,  zidire  de  la  Dumnezeu  avem,  casă  
nef cut  de mân , ve nic  în ceriuriă ă ă ş ă ”.

Caracterul rugăciunii
„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva 
glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi  
cina cu el, şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3 : 20)

Întotdeauna s-a socotit rugăciunea ca respiraţia 
sufletului.  Ce  tablou  minunat  !  Aerul  pe  care-l 
necesită  trupul  nostru,  ne înconjoară  din  toate 
părţile şi caută să pătrundă în noi. 
Noi  ştim  că  este  mai  greu  de  a  reţine  aerul, 
decât de a respira.  Noi trebuie numai să lăsăm 
deschise organele noastre de respiraţie, ca aerul 
să pătrundă în plămânii noştri şi să facă lucrarea 
dădătoare de viaţă pentru tot trupul.
Aerul  pe  care-l  necesită  sufletul  nostru,  ne 
înconjoară  deasemenea tot  timpul  şi  din  toate 
părţile  prin  Isus  –  Mesia  cu  multipla  şi 
desăvârşita Lui îndurare. 
Noi trebuie numai să-I dăm liber acces în sufletul 
nostru. Şi acum rugăciunea devine organul prin 
care Domnul pătrunde în sufletul nostru uscat şi 
ofilit. EL spune : „Dacă deschide cineva uşa, EU 
voi intra”.  Ia seama la fiecare cuvânt :  căci nu 
rugăciunea noastră ÎL atrage pe Isus ca să intre 
la noi. EL caută numai o uşă deschisă – de altfel 
aceasta este de mult dorinţa Lui ca să-L lăsăm 
să intre  la noi,  căci  EL intră pretutindeni  unde 
intrarea nu-I este refuzată ... (Continuarea în nr. viitor)

Nu vă fie teamă de eşec !
Aţi dat greş de multe ori, deşi poate nu vă 

aduceţi aminte.
Aţi căzut atunci când aţi încercat să mergeţi 

prima dată.
Aproape v-aţi înecat atunci când aţi încercat 

să înotaţi, nu-i aşa ?
Aţi nimerit de prima oară poarta de fotbal ?
Marii campioni sunt de obicei marii învinşi.

R. H. Macy a dat faliment de şapte ori înainte 
ca magazinul lui din New York să dea 

lovitura.
Romancierul englez John Creasey a primit 

753 de scrisori de refuz înainte să-şi publice 
cele 564 de cărţi.

Babe Ruth a fost înfrânt de 1.330 de ori, dar a 
învins de 714 ori.

Nu vă fie teamă de eşecuri.
Să vă îngrijoraţi de şansele pe care le pierdeţi 
când  nici măcar nu încercaţi. (Din  Supă de pui  
pentru suflet, de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, Ed. 
Amaltea,  1998)  În  Psalmul 62 :  2 este scris  un 
verset, (care se repetă şi în versetul 6) „Da, El 
este  stânca  şi  ajutorul  meu,  turnul  meu  de  
scăpare ; nicidecum nu mă voi clătina”.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• C'est l'argent qui fait la guerre (fr. „Banul 
face războiul”) - Vorbe atribuite lui Napoleon. 
Cercetătorii  au stabilit  însă că Bonaparte  n-a 
făcut  decât  să  parafrazeze  şi  să  acorde 
împărăteasca-i  autoritate  unor  cuvinte  mai 
vechi spuse de istoricul latin Quintus Curtius 
Rufus  care,  în  lucrarea  sa  Istoria  lui  
Alexandru,  susţine că banul este  nervus belli 
(nervul războiului), în sensul de pilonul care-l 
susţine,  forţa  motrice.  Astfel  a  fost  restituită 
adevăratului  stăpân  şi  această  ...  anexiune 
(literară) a lui Napoleon !
Aceleaşi  cuvinte  au  mai  fost  atribuite  şi 
mareşalului Trivulzio (1448 – 1518). Întrebat 
de Ludovic al XII – lea ce arme şi ce alimente 
sunt  necesare  pentru  cucerirea  ducatului 
Milano, el ar fi  răspuns : „Tre cose,  Sire,  ci  
bisognano  preparare  :  danari,  danari  e  poi  
danari”. (Trei, lucruri Sire, trebuie pregătite : 
bani,  bani  şi  iarăşi  bani).  În  cartea Ezechiel 
(capitolul 22 : 27) scrie : „Căpeteniile lui sunt în  
mijlocul lui ca nişte lupi care îşi sfâşie prada, varsă 
sânge,  pierd  sufletele,  numai  ca  să-şi  potolească  
lăcomia de bani”.
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