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

 

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

foamete şi ciume ; vor fi arătări înspăimântă-
toare şi semne mari în cer.  12 Dar înainte de  
toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor  
prigoni : vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor  
arunca  în  temniţe,  vă  vor  târî  înaintea  
împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina 
Numelui  Meu.  13 Aceste  lucruri  vi  se  vor  
întâmpla  ca  să  fiţi  mărturie.  14 Ţineţi  bine  
minte  să  nu  vă  gândiţi  mai  dinainte  ce  veţi  
răspunde  ;  15 căci  vă  voi  da  o  gură  şi  o  
înţelepciune  căreia  nu-i  vor  putea  răspunde,  
nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. 16 Veţi  
fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii,  
rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi  
dintre voi.  17 Veţi fi  urâţi de toţi  din pricina  
Numelui Meu. 18 Dar niciun păr din cap nu vi  
se va pierde. 19 Prin răbdarea voastră, vă veţi  
câştiga sufletele voastre.

Îndemn la veghere
20  Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de 
oşti,  să  ştiţi  că  atunci  pustiirea  lui  este  
aproape.  21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la  
munţi,  cei  din  mijlocul  Ierusalimului  să  iasă 
afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în  
el.  22 Căci  zilele  acelea  vor  fi  zile  de  
răzbunare,  ca  să  se  împlinească  tot  ce  este  
scris.  23 Vai de femeile care vor fi însărcinate  
şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile ! Pentru 
că va fi  o strâmtorare mare în ţară şi  mânie  
împotriva norodului acestuia.24 Vor cădea sub 
ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate  
neamurile;  şi  Ierusalimul  va  fi  călcat  în  
picioare  de  Neamuri,  până  se  vor  împlini  
vremurile Neamurilor ... (Continuare în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 21
Văduva săracă

1  Isus  Şi-a  ridicat  ochii  şi  a  văzut  pe  nişte  
bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie. 2 
A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo 
doi bănuţi. 3  Şi a zis : „Adevărat vă spun că 
această  văduvă  săracă  a  aruncat  mai  mult  
decât  toţi  ceilalţi  ; 4  căci  toţi  aceştia  au 
aruncat la daruri din prisosul lor ; dar ea a  
aruncat,  din  sărăcia  ei,  tot  ce  avea  ca  să  
trăiască.”

Nimicirea Ierusalimului şi venirea Fiului 
omului

5 Pe când vorbeau unii despre Templu, că era  
împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a  
zis : 6  „Vor veni zile când nu va rămâne aici  
piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 7 
„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor  
întâmpla toate aceste  lucruri  ? Şi  care va fi  
semnul când se vor întâmpla aceste lucruri ?” 
8 Isus a răspuns : „Băgaţi de seamă să nu vă  
amăgească  cineva.  Căci  vor  veni  mulţi  în  
Numele Meu şi vor zice : „Eu sunt Hristosul”  
şi  „Vremea se apropie.” Să nu mergeţi după 
ei. 9 Când veţi auzi de războaie şi de răscoale,  
să nu vă înspăimântaţi ; pentru că întâi trebuie  
să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu  
va fi îndată.” 10 „Apoi”, le-a zis El, „un neam 
se  va  scula  împotriva  altui  neam,  şi  o 
împărăţie  împotriva  altei  împărăţii. 11  Pe 
alocuri vor fi mari cutremure de pământ,

Se spune că într-o zi  îngerii,  păzitori  ai  oamenilor,  s-au  prezentat  înaintea  lui 
Dumnezeu şi s-au plâns că nu ştiu ce să mai facă, fiindcă oamenii s-au făcut deosebit de 
nepăsători şi răi ; au timp pentru toate relele, numai pentru rugăciune nu.

Domnul Dumnezeu i-a întrebat:
- Voi ce părere aveţi, ce ar trebui să fac pentru ei ? Îngerii au spus :
- Doamne, măreşte-le ziua cu o oră şi noi le vom spune că este darul tău numai  

pentru ca ei să se roage.
- Bine, a zis Domnul. Şi ziua s-a făcut de 25 de ore. Dar oamenii tot nu s-au rugat. 

Atunci  îngerii  s-au  prezentat  din  nou  în  faţa  Stăpânului,  supăraţi  pentru  nepăsarea 
oamenilor:

- Doamne, oamenii tot nu se roagă. Domnul i-a întrebat iarăşi :
- Ce credeţi că ar trebui să le mai fac ?
- Doamne, fă-le ziua numai de 20 de ore! Îşi vor da seama cât de scurtă este viaţa  

şi cât de repede vine judecata ta şi aşa se vor ruga.
Domnul a aprobat cererea şi viaţa a devenit mai scurtă. Dar nici acum oamenii nu 

îşi făceau timp să se roage. Îngerii au mers din nou în faţa Creatorului şi s-au plâns că 
oamenii sunt tot răi.

-  Ce-i de făcut ? i-a întrebat Domnul. Îngerii n-au mai avut nimic de adăugat şi 
Dumnezeu le-a spus :

- Rugăciunea nu este o problemă de timp, ci de iubire. Cine mă iubeşte găseşte  
timp suficient în cele douăzeci şi patru de ore ca să se roage. Şi a lăsat timpul ca mai 
înainte ...

În Evanghelia după Ioan 3 : 16 este scris versetul (care este numit versetul de aur 
al Bibliei) : „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”. 

Iubirea Lui Dumnezeu faţă de noi aduce şi iubirea noastră faţă de :
• Dumnezeu : „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi”. (I Ioan 4 : 19)



 
 

 
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 !”

• semenii noştri :  „Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie  
să ne iubim şi noi unii pe alţii”. (I Ioan 4 : 11) Prin proorocul Mica (capitolul 6 : 
8) 

             Dumnezeu a spus : „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la  
tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău ?”

Cum să-L iubesc pe Dumnezeu ? „Să iubeşti  pe Domnul Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”. (Deuteronomul 6 : 5) 

În Deuteronomul 11 : 1 sunt date câteva învăţături suplimentare : „Să iubeşti, dar,  
pe  Domnul  Dumnezeul  tău  şi  să  păzeşti întotdeauna  învăţăturile  Lui,  legile  Lui,  
rânduielile Lui şi poruncile Lui”. 
            Dragostea Lui Dumnezeu faţă de noi este necondiţionată : „Pot să se mute munţii,  
pot să se clatine dealurile, dar  dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul  
Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine”. (Isaia 54 : 10 )
          Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Roma că : „ ... dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat”. (Romani 5 : 5) 
       Cum pot să  beneficiez  de această  umplere cu dragoste care  vine de sus,  de la 
Dumnezeu ? Chemându-L pe Isus în viaţa mea, să mă mântuie şi pe mine, prin Jertfa Lui 
de pe cruce ! Dumnezeu cunoaşte tot timpul ce gândesc, ce dorinţe am ...
           Despre apostoli citim că atunci când au vrut să aleagă pe altcineva în locul lui Iuda 
Iscarioteanul : „ ...  au făcut următoarea rugăciune : „Doamne, Tu care  cunoşti inimile  
tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales”. (Faptele Apostolilor 1 : 24)

„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 ...
Cel  mai  vast  din  cele  optsprezece  studii  asupra 
efectelor fumatului a fost făcut de către Societatea 
Americană  de  Cancer  ...  Această  organizaţie  a 
urmărit atent studiile asupra a 187.783 de oameni în 
vârstă de la 50 la 69 de ani pe o perioadă de 44 luni. 
Aceşti  oameni,  fumători  şi  nefumători,  erau  tipic 
americani,  trăind în  regiuni  total  diferite  ale  ţării. 
Mai întâi a fost efectuat cu mare grijă un chestionar 
asupra obiceiurilor de fumat ale acelora care fumau. 
în  timpul  celor  44  de  luni  au  murit  11.870  de 
oameni. Au fost efectuate fotocopii ale certificatelor 
lor de deces şi cauzele morţii au fost înregistrate cu 
grijă într-un tabel.  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:  ...   (Continuare în Proverbe latine despre adevăr
• Adevărul trebuie rostit, uneori, în glumă. • O 
mie de minciuni nu preţuiesc cât un adevăr. • 
Când tenebrele murdare ale pasiunilor aruncă 
umbre asupra luminii  minţii,  căile  adevărului 
se  încâlcesc  şi  omul  devine  şovăielnic.  • 
Adevărul  este  un  diamant  cu  mii  de  faţete  : 
raza  lui  care  mă  luminează  nu-i  aceeaşi  cu 
luciul care orbeşte în partea opusă. • Aşa cum 
nu există dramă fără acţiune, aşa cum nu există 
lirică  fără  predispoziţie,  tot  astfel  nu  există 
epică istorică fără adevăr. • Doar atunci  când 
lipseşte câştigul, apare – implacabil - adevărul. 
• Un tânăr nu trebuie să creadă ce e plăcut, ci 
ce este adevărat, ca să nu se facă de râs în faţa 
altora. • E greu să spui adevărul, să-l asculţi e 
şi mai greu, iar să-l faci înţeles e cel mai greu. 
•  Fabula  e  croiorul  adevărului.  Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
205. Nebunia omenească

„Nebunului nu-i este de învăţătură,
ci vrea să arate ce ştie el”. 

(Proverbe 18 : 2)
Împ ratul  bizantin  Teodosie  avea la  curtea  sa  oă  
g in , de care îi pl cea foarte mult. Un curtean îiă ă ă  
aduse vestea, c  Roma a pierit. ă
Împ ratul îi r spunse, c  se mir  de aceasta, c ciă ă ă ă ă  
tocmai mai înainte a auzit-o cântând. 
Curteanul îl l muri, c  nu de g ina lui – Roma, i-aă ă ă  
gr it,  ci  de  cetatea  Roma,  care  era  asediat  deă ă  
du man. La aceasta r spunse Teodosie : „Cetateaş ă  
Roma poate s  piar  !”ă ă

Ilie Miniat
A a sunt mul i oameni, c  se n c jesc de pierdereaş ţ ă ă ă  
lucrurilor  lor  materiale  iubite,  fie  cât  de  mici  iş  
neînsemnate,  dar  de  pierderea  adev rateloră  
comori,  cum sunt  comorile  colective  ori  comorile 
suflete ti  ale  lor,  r mân  cu  totul  indiferen i  sauş ă ţ  
resemna i.ţ

Caracterul rugăciunii
În vorbirea Biblică, părtăşia Cinei înseamnă cea 
mai  intimă  şi  solemnă  comuniune  între 
Dumnezeu şi om.
Iată cu câtă îndurare este rânduită rugăciunea. 
Ea  nu  înseamnă decât  a-L include pe  Isus  în 
toate preocupările noastre.
Înseamnă  a-L  lăsa  pe  Domnul  să-Şi  exercite 
puterea  Lui  în  toate  nevoile  noastre,  şi  a-I  da 
prilejul să-Şi slăvească Numele Său, în mijlocul 
încercărilor noastre.
Rezultatul rugăciunii noastre nu depinde nici de 
tăria rugătorului, nici de puterea sa de voinţă, de 
arzătorul  simţământ  sau  de  obiectul  limpede 
gândit pentru care se roagă. Ele nu îndeplinesc 
condiţia pentru ca o rugăciune să fie ascultată. 
Slăvit să fie Dumnezeu, că rezultatul rugăciunii 
nu depinde de aceste lucruri.
Rugăciunea  nu  înseamnă  altceva,  decât  a-I 
permite  Lui  Isus  să  se  apropie  de  nevoile 
noastre şi a-L lăsa să fie părtaş la ele, ca să le 
biruiască atunci când vine ceasul.
Cel  care  ne-a  dăruit  rugăciunea  ne  cunoaşte 
foarte bine. El ştie din ce suntem creaţi, şi ştie 
că nu suntem decât pulbere. De aceea a rânduit 
El astfel rugăciunea, ca şi cel lipsit de putere să 
se poată ruga. Căci ea nu are altă menire, decât 
de a-L lăsa pe Isus să pătrundă în inima noastră.

Un  rege  avea  în  slujba  lui  un  bufon  care-i 

umplea zilele de glume și de tumbe. 

Într-una din zile, regele îi încredință bufonului 

sceptrul său, spunându-i : 

„Ține-l  tu,  până  când  vei  găsi  unul  mai 

neînţelept decât tine : atunci vei putea să i-l  

dai aceluia”. 

După  câțiva  ani,  regele  se  îmbolnăvi  grav. 

Simțindu-și moartea aproape, chemă bufonul 

la  sine  și  îi  spuse  :  „Plec  într-o  călătorie 

lungă”.  „Când  te  vei  întoarce  ?”,  întrebă 

bufonul,  „peste  o  lună  ?”.  „Nu  !”,  răspunse 

regele, „nu mă voi mai întoarce niciodată”. 

„Și  ce  pregătiri  ai  făcut  pentru  această 

expediție  ?”,  întrebă  bufonul.  „Niciuna  !”,  fu 

tristul  răspuns.  „Tu  pleci  pentru  totdeauna, 

spuse bufonul, și nu te-ai pregătit deloc ? „Ia 

te  rog  sceptrul”,  spuse  bufonul  :  „am  găsit  

unul mai lipsit de înţelepciune decât mine !”

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• C`est plus qu`un crime, c`est une faute  (fr. 
„E mai mult  decât  o crimă,  e  o  greşeală”)  - 
Frază  celebră,  rostită  de  Fouché,  ministrul 
poliţiei  sub  Napoleon,  când  a  aflat  de 
executarea  ducelui  d`Enghien,  acuzat  pe 
nedrept  de  complot  împotriva  lui  Bonaparte 
(anul 1804). Această nedreptate era mai mult 
decât o crimă, deoarece compromitea un regim 
şi prevestea consecinţe politice grave. Şi fraza 
e  folosită  tocmai  în  asemenea  circumstanţe, 
când asasinarea unui om politic poate avea ca 
repercusiuni serioase zguduiri interne.
Acesta-i  înţelesul  expresiei  :  „E  mai  mult 
decât  o  crimă,  e  o  greşeală”  adică,  un  act 
necugetat care poate duce mai târziu la crime 
şi dezastre mai multe şi mai mari. Paradoxul 
expresiei a asigurat în bună parte succesul ei. 
În  cartea  Proverbe  (14  :  8)  scrie  că  : 
„Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă 
pe  ce  cale  să  meargă,  dar  nebunia  celor  
nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi”. 
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