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Editorial. E pentru tine !

 

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

 Prinderea lui Isus
47  Pe când grăia  El  încă,  iată că  a  venit  o 
gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei  
doisprezece,  mergea  în  fruntea  lor.  El  s-a 
apropiat de Isus, ca să-L sărute. 48 Şi Isus i-a  
zis  :  „Iudo,  cu  o  sărutare  vinzi  tu  pe  Fiul  
omului ?” 49 Cei ce erau cu Isus, au văzut ce  
avea să se întâmple şi  au zis  :  „Doamne, să  
lovim cu sabia ?”  50 Şi unul din ei a lovit pe 
robul  marelui  preot  şi  i-a  tăiat  urechea  
dreaptă. 51 Dar Isus a luat cuvântul şi a zis :  
„Lăsaţi-i ! Până aici !” Şi S-a atins de urechea 
omului  aceluia  şi  l-a  vindecat.  52  Isus  a  zis  
apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor  
străjerilor  Templului  şi  bătrânilor  care 
veniseră împotriva Lui : „Aţi ieşit după Mine  
ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege ? 53 
În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi  
pus  mâna  pe  Mine.  Dar  acesta  este  ceasul  
vostru şi puterea întunericului.” 

Tăgăduirea lui Petru
54 După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi  
L-au  băgat  în  casa  marelui  preot.  Petru  
mergea după El de departe.  55 Au aprins un 
foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a  
aşezat şi el printre ei.  56 O slujnică l-a văzut  
cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el  
şi a zis : „Şi omul acesta era cu El.”  57 Dar 
Petru  s-a  lepădat  şi  a  zis  „Femeie,  nu-L 
cunosc.” 58 Peste puţin, l-a văzut un altul şi a  
zis :  „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar  
Petru  a  zis  :  „Omule,  nu  sunt  dintre  ei.”
59 Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi  
lucru şi zicea : ... (Continuare în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 22
36 Şi El le-a zis : „Acum, dimpotrivă, cine are 
o  pungă  s-o  ia  ;  cine  are  o  traistă,  de 
asemenea,  s-o  ia;  şi  cine  n-are  sabie  să-şi  
vândă haina şi să-şi cumpere o sabie. 37 Căci  
vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine  
aceste  cuvinte  scrise  :  „El  a  fost  pus  în  
numărul  celor  fărădelege.”  Şi  lucrurile  
privitoare  la  Mine  sunt  gata  să  se  
împlinească.” 38 „Doamne”, I-au zis ei, „iată 
aici două săbii.” Şi El le-a zis : „Destul !” 

Ghetsimani
39 După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei,  
pe Muntele  Măslinilor.  Ucenicii  Lui  au mers  
după El.  40 Când a ajuns la locul acela, le-a  
zis : „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 41 
Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de  
piatră,  a  îngenuncheat  şi  a  început  să  Se 
roage,  42 zicând  :  „Tată,  dacă  voieşti,  
depărtează paharul acesta de la Mine ! Totuşi  
facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” 
43 Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L 
întărească. 
44 A  ajuns  într-un  chin  ca  de  moarte  şi  a  
început  să  Se  roage  şi  mai  fierbinte;  şi  
sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de  
sânge care cădeau pe pământ. 45 După ce S-a 
rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici ; i-a găsit  
adormiţi de întristare  46 şi le-a zis : „Pentru 
ce dormiţi ? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu 
cădeţi în ispită.”

- „Vai, ce urât este coşarul acesta, tată ! Nu-mi place să văd feţe aşa de negre. 
Parcă ar fi nespălat. Fără îndoială că el este un om rău, nu-i aşa, tată ?” „Nu vorbi aşa, 
fiule. Fără să ştii, te arăţi nerecunoscător ; căci dacă coşarul este negru, e pentru tine”.

- „Pentru mine ! Ce vrei să spui, tată ? Nu înţeleg”.
- „Am să-ţi explic. Acum că este frig, se aprinde focul în toate casele. Mii de sobe 

ard,  pentru  a  ne  încălzi  şi  pentru  a  ne  găti  mâncarea.  Coşurile  sobelor  se  umplu  de 
funingine şi sunt murdare. După câtva timp trebuie curăţate. 

Dacă nu ar exista coşari, cine ar curăţa coşurile ? Tata, mama sau chiar tu. Deci, 
fiecare dintre noi s-ar murdări şi înnegri într-o astfel de muncă. Îţi închipui ce mutre am 
avea ! Nu cred că o asemenea muncă ţi-ar plăcea. 

Fii deci fericit că există aceşti coşari ; fii recunoscător, căci, ţi-o mai spun o dată : 
coşarul este negru pentru tine”.

- „Nu m-am gândit niciodată la asta, tată”.
- „Să te gândeşti de acum înainte, fiule. Şi dacă tot vorbim despre asta, mai ascultă 

ceva. Pentru tine morarul este alb; pentru tine măcelarul este roşu; pentru tine ţăranul este 
ars de soare, bătut de vânt şi de ploaie; pentru tine cizmarul are spatele încovoiat, medicul 
se expune bolilor molipsitoare, mecanicul veghează în picioare pe o locomotivă şi soldatul 
stă de pază la hotare. 

Când  aceşti  oameni  mor  făcându-şi  datoria  este  pentru  tine.  Orice  om  care 
îndeplineşte o slujbă folositoare, o îndeplineşte pentru ceilalţi oameni. 

Fiecare în felul său slujeşte pe ceilalţi. Cu cât această muncă este mai grea, mai 
umilă şi mai prost plătită, cu atât trebuie să o cinstim mai mult”.
         - „Ţi-o făgăduiesc, tată, că nu voi mai zice niciodată despre coşar că e urât, nici 
despre cărbunar”.

- „Aceasta nu ajunge, fiule. Cu cât vei creşte mai mare, cu atât ai să vezi câţi 
oameni muncesc pentru tine, cu mâinile sau cu mintea. Munca este viaţa însăşi a lumii. 
Când ai să înţelegi aceasta, nu va mai fi suficient să-i cinsteşti pe muncitori, ci va trebui să



 
 

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 !”

le urmezi exemplul, să devii folositor la rândul tău. 
La vremea ta ai să munceşti pentru alţii. Şi când vei fi ostenit din cauza muncii pe 

care o vei presta în folosul tuturor, ai să-ţi aduci aminte de coşar. Fiecare muncă lasă urme 
pe frunte, în palme, în inimă. 

Când ne-am făcut din plin datoria, suntem obosiţi, plini de praf, de riduri, de răni 
şi câteodată de sânge. De cele mai multe ori, fiule, acestea nu sunt plăcute la vedere, dar 
nimic nu e pe lume mai de preţ decât aceste peceţi ale muncii. Doresc un singur lucru de la 
tine. Iată ce : 

Tot aşa cum ai zis în neştiinţa ta de copil : „Vai, ce urât e coşarul ăsta !”, aş dori 
ca, o dată devenit înţelept, să strigi în faţa muncitorilor, cărora munca le-a lăsat urme şi pe 
care i-a schimbat şi i-a îmbătrânit : „Vai, ce frumoşi sunt ei !” Numai cei răi şi nefolositori 
sunt urâţi”.

Trăim vremuri în care trebuie să accentuăm importanţa muncii. De ce ? Lenea este 
foarte prezentă în viaţa de zi cu zi a unora. Ce este lenea ? Definiţia din Dex este aceasta : 

„Faptul de a se complace în inactivitate ; înclinația celui căruia nu-i place, care nu 
dorește,  nu vrea să  muncească,  căruia  îi  place să  stea  fără  să  muncească ;  trândăvie  ; 
lâncezeală”. 

În cartea Proverbe din Biblie scrie că : „Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara 
de preţ a unui om este munca”. (Proverbe 12 : 27)  Vânatul este termenul generic pentru 
acel ceva primit, nu muncit. (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

Acum câţiva ani  am fost  solicitat  în  plină noapte 
pentru  a  îngriji  un  om  care  trecea  prin  dureri 
cumplite din cauza inimei sale. Când am sosit, faţa 
omului era gri-cenuşie, ochii larg deschişi, pupilele 
mult  dilatate  şi  globul  ocular  era  insensibil  la 
atingere. El nu mai respira, inima lui nu mai bătea. 
Murise  de  un  atac  de  inimă  pricinuit  de  o  mare 
coagulare de sânge în arterele care alimentau inima. 
Sistemul  coronarian  blocat  este  şeful  tuturor 
călăilor.  El  a smuls  viaţa  a 474 000 de bărbaţi  şi 
femei  în  această  ţară  în  anul  1959.  În  buzunarul 
cămăşii pacientului meu era un pachet de ţigări în 
parte gol. Poate fumatul să producă o boală de inimă 
? Într-un studiu monumental al Societăţii Americane 
de Cancer asupra a 187 000 de oameni, s-a constatat 
că moartea de boli coronariene era cu 70% mai mare 
printre  fumători  faţă  de  grupa  comparabilă  de 
nefumători. Acest studiu a arătat că, cu cât un om a 
fumat mai mult, cu atât mai mare este predispoziţia 
de  a  muri  de  o  boală  de  inimă.  Pentru  cei  care 
fumau o jumătate până la un pachet de ţigări pe zi, 
proporţia de decese era aproape dublă.      (Va continua)

Proverbe armeneşti despre aparenţă
• Cinstea mare e să fii naş, nu să pui un nume. 
• Haina face pe om.  [Nota red.  Câţi croitori au 
făcut hainele ?] • Şi sub zdrenţe poţi afla un om. 
• Nu te speria de râul zgomotos, fereşte-te de 
râul liniştit. • Apa gălăgioasă nu îneacă omul. • 
Pisica tăcută prinde mai mulţi şoareci decât cea 
care  miaună.  •  Câinele  care  latră  nu  muşcă. 
[Nota red. Deoarece are gura deschisă!] • Acasă – 
leu, afară - mâţă. • Cine ridică o piatră mare nu 
are  de  gând  să  lovească.  •  Noaptea,  şi  mâţa 
pare samur. • Nume are, în oală n-are. • Plopul 
degeaba e înalt, că tot nu dă roade. • Nu tot ce-i 
rotund  e  măr.  •  Nu  tot  ce  sclipeşte  e  aur.  • 
Haina-i veche, vorba – fără pereche. • Pentru 
omul  orb,  lumea pare  întunecată.Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
208. Necur iaăţ

„Neprihănirea înalţă pe un popor,
dar păcatul este ruşinea popoarelor”. 

(Proverbe 14 : 34)
Necur ia poate duce pe om la pierzare. C ci eaăț ă  
este  un  mare  p cat  iar  p catul  este  pieireaă ă  
oamenilor.  Despre aceasta ne d  dovad  viea aă ă ț  
lui Petru Bandinelli, care era cânt re  la o biserică ț ă 
din Italia.
Marele pictor  italian Leonardo da Vinci  a lucrat 
timp de mai mul i ani la vestitul s u tablou „Cinaț ă  
cea de tain ”. Timp îndelungat c ut  el pe cineva,ă ă ă  
care  s  poat  sluji  drept  model  pentru  pictareaă ă  
chipului Mântuitorului. 
Într’o Duminic  descoperi  printre  cori tii  uneiă ș  
biserici pe un tân r cu o figur  foarte blând  i cuă ă ă ș  
inuta frumoas .  Era Petru Bandinelli.  Pe acestaț ă  
i-l lu  ca model, dup  care f cu chipul Domnuluiș ă ă ă  

Hristos.
Marele pictor avu nevoe apoi de un model pentru 
chipul lui Iuda. Într’o zi g si întră ’o  strad  dosnică ă 
un cer etor sdren ros i murdar pe care-l duse înș ță ș  
atelier,  dar  pensula  i-a  c zut  din  mân ,ă ă  
recunoscând  în  tân r  pe  Bandinelli.  P catul  îlă ă  
f cuse neom, ca i pe Iuda un fiu al pierz rii. Iudaă ș ă  
putea s  r mân  stâlp al bisericii ca Petru sau caă ă ă  
Ioan, dar p catul l-a biruit. Nu era curat la suflet.ă

Caracterul rugăciunii
Să ne gândim bunăoară la unii oameni cari s-au 
îmbolnăvit. Medicii le prescriu să stea la soare, 
la aer curat. Ei stau astfel atât vara cât şi iarna, 
până când efectul aerului şi al soarelui le aduce 
tămăduirea.
Tămăduirea  nu constă în  capacitatea  lor  de a 
înţelege proprietăţile de tămăduire ale soarelui şi 
aerului,  nici  de  simţămintele  pe  care  ei  le-au 
avut în timpul curii şi nici în străduinţa lor de a se 
însănătoşi.
Căci  numai  atunci  o  cură  îşi  face  mai  bine 
efectul,  când cel  bolnav  stă  liniştit  şi  răbdător, 
fără  să-şi obosească gândurile sau puterea lui 
de  voinţă.  Tămăduirea  o  îndeplineşte  soarele. 
Bolnavii  nu  trebuie  să  facă  altceva,  decât  să 
stea  cu  boala  lor  la  aer  şi  soare.  Tot  atât  de 
simplă este şi  rugăciunea.  Noi  suntem cu toţii 
roşi  de acţiunea nefastă a păcatului  şi  suntem 
nişte pacienţi sortiţi morţii, dar “Soarele Dreptăţii” 
[Isus]  a  răsărit  cu  puterea  razelor  Sale 
tămăduitoare. Pentru o tămăduire veşnică nu ni 
se cere altceva, decât să ne lăsăm pătrunşi de 
Soarele dreptăţii, şi să rămânem în această baie 
de Soare. Rugăciunea nu însemnează altceva, 
decât  să  te  aşezi  în  Soarele  îndurării, 
expunându-ţi nevoile sufletului şi ale trupului în 
această  lumină  sfântă,  care  prin  minunata  ei 
putere nimiceşte microbii păcatului.  (Cont. în nr. viitor)

Cu ani în urmă, cineva a scris : „În Calcutta 
era  foarte  cald,  dar  şi  foarte  umed.  Ploaia 
abundentă şi necruţătoare distrusese corturile 
din mahalalele Calcuttei şi cei mai săraci erau 
acum şi mai săraci. 
Sărăcia ne-a îngrozit.  A trebuit să traversăm 
această  mahala  pentru  a  ajunge  la  maica 
Tereza care ne aştepta.  În cele din urmă am 
ajuns la ea. Am vorbit despre ceea ce tocmai 
văzuserăm, şi ea ne-a întrerupt numaidecât : 
„Sunt multe feluri de sărăcie în lume, spuse 
ea. Una dintre ele o găsiţi aici : este sărăcia 
care ucide trupul. 
Dar şi în ţările voastre există sărăcie :  este 
sărăcia care ucide sufletul. 
Ambele sunt la fel de mari. Împotriva ambelor  
sărăcii  avem acelaşi  mijloc  de  combatere  :  
iubirea !”.  În  Apocalipsa (3  :  14 – 19)  sunt 
notate cuvintele pe care Domnul Isus i  le-a 
spus cuiva (care se vedea foarte bine) : „Ştiu 
faptele tale ... zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit,  
şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos,  
nenorocit, sărac,  orb  şi  gol,  te  sfătuiesc să 
cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te  
îmbogăţeşti ; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele  
şi  să  nu  ţi  se  vadă  ruşinea  goliciunii  tale  ;  şi  
doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.  
Eu  mustru  şi  pedepsesc  pe  toţi  aceia  pe  care-i  
iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te !”

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
•  Chi va piano, va sano  (ital.  „Cine merge 
încet, merge sănătos”, adică sigur) – E numai 
prima  jumătate  a  unui  foarte  des  folosit 
proverb italian, cealaltă parte întrebuinţându-
se mai rar : e chi va sano, va lontano (şi cine 
merge sigur, ajunge departe). „Ce astăzi nu-i 
gata pe mâine s-o împlini - /Cu-ncetul se face 
oţetul/ Chi va piano, va sano ...”. (H. Heine, 
poemul  Germania – o poveste de iarnă, cap. 
XV, v. 77 – 79). Aceeaşi idee a pasului bine 
măsurat  o  găsim exprimată în  multe  graiuri. 
Francezii ... au făcut zicătoarea : Cine vrea să 
călătorească  departe,  îşi  cruţă  animalul. 
Germanii  spun  :  Încet,  dar  sigur,  iar  noi 
spunem : Încet, încet, departe ajungi!
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