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

 

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

picioare înaintea Fiului omului.” 37 Ziua, Isus  
învăţa  pe  norod  în  Templu,  iar  noaptea  Se  
ducea de o petrecea pe muntele care se cheamă  
Muntele  Măslinilor.  38  Şi  tot  norodul  venea  
dis-de-dimineaţă  la  El  în  Templu,  ca  să-L 
asculte.

CAPITOLUL 22
Sfat împotriva lui Isus

1 Praznicul  Azimelor,  numit  Paştile,  se  
apropia.  2 Preoţii  cei  mai  de  seamă  şi  
cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe 
Isus; căci se temeau de norod. 3 Dar Satana a 
intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din 
numărul celor doisprezece. 4 Iuda s-a dus să se  
înţeleagă  cu  preoţii  cei  mai  de  seamă  şi  cu 
căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea  
în mâinile lor. 5 Ei s-au bucurat şi au căzut la  
învoială să-i dea bani. 6 După ce le-a făgăduit  
că  li-L va  da  în  mâini,  Iuda  căuta  un  prilej  
nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea  
norodului. 

Prăznuirea Paştelor
7  Ziua praznicului  Azimelor,  în care trebuiau 
jertfite  paştile,  a  venit.  8 Şi  Isus  a  trimis  pe  
Petru  şi  pe  Ioan  şi  le-a  zis  :  „Duceţi-vă  de  
pregătiţi-ne paştile, ca să mâncăm.”  9 „Unde 
voieşti să pregătim ?”, L-au întrebat ei.  10 El  
le-a răspuns : „Iată, când veţi intra în cetate,  
vă va ieşi înainte un om, ducând un ulcior cu  
apă ; mergeţi după el în casa în care va intra
11 şi spuneţi stăpânului casei : „Învăţătorul îţi  
zice : „Unde este odaia pentru oaspeţi în care  
să  mănânc  paştile  cu  ucenicii  Mei  ?” ...  
(Continuare în nr. viitor)
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CAPITOLUL 21
25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi  
pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri,  
care nu vor  şti  ce să facă la  auzul  urletului  
mării  şi  al  valurilor ; 26 oamenii  îşi  vor da  
sufletul  de  groază,  în  aşteptarea  lucrurilor  
care se vor întâmpla pe pământ ; căci puterile  
cerurilor vor fi clătinate.  27 Atunci vor vedea  
pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi  
slavă mare. 28 Când vor începe să se întâmple  
aceste  lucruri,  să  vă  uitaţi  în  sus  şi  să  vă  
ridicaţi  capetele,  pentru că izbăvirea voastră  
se apropie.”  29 Şi le-a spus o pildă : „Vedeţi  
smochinul şi toţi copacii. 30 Când înfrunzesc,  
şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum 
vara este aproape. 31 Tot aşa, când veţi vedea  
întâmplându-se  aceste  lucruri,  să  ştiţi  că 
Împărăţia  lui  Dumnezeu  este  aproape.  32 
Adevărat  vă  spun  că  nu  va  trece  neamul  
acesta, până când se vor împlini toate aceste  
lucruri.  33  Cerul  şi  pământul  vor  trece,  dar  
cuvintele Mele nu vor trece. 34 Luaţi seama la 
voi  înşivă,  ca  nu  cumva  să  vi  se  îngreuieze  
inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi  
cu  îngrijorările  vieţii  acesteia,  şi  astfel  ziua  
aceea  să  vină  fără  veste  asupra  voastră.  35 
Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei  
ce  locuiesc  pe  toată  faţa  pământului.  36 
Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să  
aveţi  putere  să  scăpaţi  de  toate  lucrurile  
acestea care se vor întâmpla şi să staţi în

Impresionat de suferinţa unei cliente, un taximetrist din Statele Unite a decis să îi 
doneze femeii un rinichi. Pentru gestul său, a primit o răsplată neaşteptată. Cei doi s-au 
cunoscut în urmă cu câteva luni. 

Bărbatul,  pe nume Tom Chappell, a fost trimis de compania de taxi să o ia de 
acasă pe Rita Von Loenen. 

Deşi ştia toate străzile din Phoenix ca în palmă, de această dată, ceva ciudat s-a 
întâmplat  :  s-a  rătăcit  şi  a  ajuns  la  destinaţie  cu o întârziere  de jumătate  de oră,  spre 
nemulţumirea femeii.

Dezamăgită de lipsa de profesionalism a bărbatului, Rita spera să nu mai aibă de a 
face niciodată cu el. Dar Cineva le pregătise altceva celor doi : în următoarele două luni, 
aproape de fiecare dată când Rita chema un taxi, maşina lui Tom era trimis să onoreze 
comanda.

După două luni, timp în care destinaţia la care o ducea pe Rita era aceeaşi, Tom a 
început să se întrebe de ce femeia e mereu atât de arţăgoasă ? 

„Întotdeauna sunt prost dispusă când merg la dializă”, a venit răspunsul femeii. 
Singura soluţie pentru Rita era un transplant de rinichi, dar nimeni din familie sau dintre 
prietenii ei nu era compatibil. 

Impresionat de suferinţa femeii, Tom a decis să îşi facă analizele şi să îi doneze 
Ritei unul dintre rinichii săi. 

Testele de compatibilitate au fost pozitive. „Suntem atât de compatibili încât parcă 
am fi rude”, a spus Tom.  „Încerc să ajut oamenii cât de mult pot. Întotdeauna am spus că 
mi-aş  da  şi  haina  de  pe  mine  să  ajut  o  persoană  care  are  nevoie,  dacă  mi-o  cere”.

El i-a donat femeii un rinichi, (la sfârşitul anului 2009), fără niciun fel de obligaţii 
şi fără să accepte vreo recompensă. Dar aceasta a venit după ce ştirea a fost difuzată pe un 
post de televiziune. 

Într-o seară a fost luat prin surprindere de un telefon de la fiica sa, de care nu mai 
ştia nimic de 30 de ani. Astfel a aflat şi că este deja bunic.



 
 

 
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 !”

            După divorţ, fosta lui soţie o luase pe fetiţă şi fugise. De atunci Tom nu a mai ştiut 
nimic despre ea. Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care Tom se hotărâse atât de 
repede să se supună intervenţiei chirurgicale. Nu mai avea nimic de pierdut în viaţă. În 
schimb, a câştigat şansa uneia noi.
          În cartea I Samuel (capitolul 12 : 23), avem notate cuvintele spuse de proorocul 
Samuel, (la puţin timp, după ce a fost scos din slujba de judecător al poporului Israel) : 
„Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi  
! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă”.

Putea să fie supărat pe compatrioţii lui, pentru ceea ce i-au făcut ! L-au îndepărtat 
exact pe omul care, toată viaţa lui a fost un exemplu de integritate şi de dedicare pentru 
binele lor şi datorită căruia Dumnezeu i-a binecuvântat !

Dar cel ce iubeşte, nu face rău celui pe care-l iubeşte, aşa că Samuel a decis ca el 
să-şi arate în continuare dragostea faţă de ei, susţinându-i în rugăciune şi învăţându-i şi pe 
mai departe, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
            Samuel este un prototip al Domnului Isus. Despre proorocul Samuel scrie că : „Toţi  
bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. 
            Ei au zis : „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale ; acum pune  
un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” 
            Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau : „Dă-ne un împărat ca să ne  
judece.”  Şi  Samuel  s-a  rugat  Domnului.  Domnul  a  zis  lui  Samuel  :  „Ascultă  glasul  
poporului în tot ce-ţi va spune ; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă ...”.

„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 ...
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  [în  anul  1958].  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 atunci 
când sunt injectate la animale ...  (Cont. în nr. viitor)

Proverbe armeneşti despre agravare
• Plânsul  plâns aduce, râsul  -  râs.  • Răul rău 
aduce. • Nu torni ulei în foc. •   Nu torni foc 
peste  foc.  •  După ce că  era negricios,  a  mai 
venit şi un nor peste el. • Moara era stricată, i-
au mai căzut şi aripile.  • Am fugit de ploaie, 
am dat  de  grindină.  •  Am ieşit  din  apă,  am 
nimerit în potop. • Am fugit de lup, am căzut în 
gheara  ursului.  •  La  focul  aprins,  aleargă  cu 
foalele. • Bate usturoiul lângă ceapă. 

Proverbe armeneşti despre alianţă
• O mână spală pe alta şi amândouă – obrazul. 
• Vulpii, martoră i-e coada. • Securea nu-şi taie 
coada. • Câinele carne de câine nu mănâncă. • 
Corb la corb nu-şi scoate ochii. • Uleiul pe ulei 
îl unge. Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
206. Necazul – înv tor bunăţă

„Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul  
tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în  
ziua necazului tău : mai bine un vecin aproape 

decât un frate departe”. 
(Proverbe 27 : 10)

La necaz, cuno ti pe adev ratul om de inim . Într-ş ă ă
un r sboiu împotriva Turcilor, un soldat turc i altulă ş  
cre tin,  c zur  într-o groap  adânc  din care nuş ă ă ă ă  
putur  ie i decât cu ajutorul altor solda i. ă ş ţ
Ei se certar  mai întâi în groap , dar apoi v zură ă ă ă 
c  e mai bine s  se ajute unul pe altul. ă ă
Deci începur  a striga pe rând, fiecare în limba lui,ă  
c  doar vor fi auzi i. ă ţ
Solda ii cre tini au auzit strig tul i i-au salvat peţ ş ă ş  
amândoi din groap .ă

Caracterul rugăciunii
De  aceea  a  rânduit  Dumnezeu  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  şi 
pentru aceasta nu este nevoie de putere, ci este 
numai un act de voinţă. A-L lăsa pe Isus să ia 
parte la nevoile noastre, este unica modalitate şi 
baza  materiei  de  rugăciune.  Când  în  pustie, 
Israeliţii au păcătuit împotriva Domnului, El le-a 
trimis şerpii cei mai veninoşi. 
În  această  încercare,  poporul  s-a  smerit,  şi  a 
strigat  după  îndurarea  Lui  Dumnezeu.  Deşi 
Domnul S-a îndurat de îndărătnicul Său popor, 
nu a luat şerpii de la ei, ci a pus pe Moise să le 
înalţe un şarpe de aramă în mijlocul taberei, ca 
fiecare din ei să-l poată vedea. În îndurarea Lui, 
El a hotărât, ca cei ce-au fost muşcaţi de şerpi, 
să  nu  trebuiască  să  facă  altceva,  decât  să 
privească la şarpele de aramă şi în felul acesta 
să fie pe loc tămăduit de otrava aducătoare de 
moarte. Aceasta a fost o poruncă de îndurare. 
În felul acesta a putut fiecare să fie salvat, dacă 
a vrut”. „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în  
pustiu,  tot  aşa  trebuie  să  fie  înălţat  şi  Fiul  
omului,  pentru  ca  oricine  crede  în  El  să  nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Ioan 3 : 14 - 15)

Odată cu venirea pe tron a ţarului Alexandru 
III, în 1881, treburile împărăţiei Ruse aveau să 
cunoască un alt drum. 
Toleranţa  şi  cosmopolitismul  aveau  să  fie 
înlocuite  cu  autoritarismul,  intoleranţa  şi 
naţionalismul acerb. 
Limba  rusă  a  fost  impusă  tuturor  naţiunilor 
conlocuitoare.  Evident  că  faptul  acesta  a 
stârnit reacţii îndreptăţite.
Era în 1884. Pe masa de lucru a împăratului 
stătea  cererea  de  graţiere  a  unei  femei 
poloneze,  pentru  soţul  ei  care era învăţător, 
condamnat  pentru  că ţinea cu tot  dinadinsul 
să predea limba lor maternă copiilor. 
Pe  cererea  femeii,  Alexandru  scrisese 
cuvintele: „Graţiere cu nici un chip, deportare  
în Siberia”. În lipsa soţului, împărăteasa Maria 
a citit cererea. Inima ei s-a înduioşat. 
Şi,  contând  pe  respectul  pe  care  soţul  i-l 
purta, ea a şters cu un vârf de cuţit virgula din 
locul ei,  apoi a luat pana şi a aşezat virgula 
mai la început. 
Acum, hotărârea suna altfel: „Graţiere, cu nici 
un chip deportare în Siberia !”. 
Prin Jertfa de pe cruce a Domnului Isus, s-a 
schimbat şi sentinţa Divină a condamnării  la 
moarte  a  celui  ce  a  păcătuit,  cu  graţierea 
primită prin credinţa în Christos Domnul !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Chevalier sans peur et sans reproche  (fr. 
„Cavaler  fără frică şi  fără prihană”).  Poreclă 
dată vestitului căpitan francez Bayard (1476 – 
1524). Pe lângă faptele sale de arme care l-au 
acoperit  de  glorie  (bunăoară,  în  lupta  de  la 
Carigliano a apărat singur un pod împotriva a 
două  sute  de  ostaşi  spanioli),  loialitatea  şi 
generozitatea  lui,  devenite  proverbiale,  i-au 
atras  admiraţia  chiar  şi  a  duşmanilor  (refuza 
daruri,  se  împotrivea  brutalităţii  şi 
răzbunărilor,  apăra  pe  bătrâni  şi  copii,  salva 
onoarea femeilor ... ). De atunci, unui om care 
întruneşte  virtuţi  rare  i  se  aplică  denumirea 
dată căpitanului Bayard de „cavaler fără teamă 
şi fără prihană”. Modelul nostru este Domnul 
Isus : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al  
durerii  şi  obişnuit  cu  suferinţa,  era  aşa  de 
dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi  
nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele  
noastre  le-a  purtat,  şi  durerile  noastre  le-a  
luat  asupra  Lui,  şi  noi  am  crezut  că  este  
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El 
era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit  
pentru fărădelegile noastre”. (Isaia 53 : 3 - 5)
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