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Editorial. E pentru tine ! (II)

 

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

CAPITOLUL 23
 Isus înaintea lui Pilat

1 S-au sculat toţi şi au dus pe Isus înaintea lui  
Pilat. 2 Şi au început să-L pârască şi să zică :  
„Pe Omul  acesta L-am găsit  aţâţând neamul  
nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului  
şi  zicând că El  este  Hristosul,  Împăratul.”  3 
Pilat L-a întrebat : „Eşti Tu Împăratul iudeilor  
?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.” 4 Pilat a zis  
preoţilor celor mai de seamă şi  noroadelor :  
„Eu nu găsesc nicio vină în Omul acesta.”  5 
Dar  ei  stăruiau  şi  mai  mult  şi  ziceau  :  
„Întărâtă  norodul  şi  învaţă  pe  oameni  prin  
toată  Iudeea,  din  Galileea,  unde  a  început,  
până aici.”

Isus înaintea lui Irod
6  Când a  auzit  Pilat  de  Galileea,  a  întrebat  
dacă Omul acesta este galileean.  7 Şi când a 
aflat  că  este  de  sub  stăpânirea  lui  Irod,  L-a  
trimis la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în  
zilele acelea.  8 Irod, când a văzut pe Isus, s-a  
bucurat foarte mult ; căci de mult dorea să-L 
vadă,  din  pricina celor  auzite  despre  El  ;  şi  
nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. 9 I-a  
pus multe întrebări  ; dar Isus nu i-a răspuns 
nimic. 10 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii  
stăteau  acolo şi-L pârau cu  înfierbântare.  11 
Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu  
dispreţ ; şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a 
îmbrăcat cu o haină strălucitoare,  L-a trimis  
înapoi la Pilat.  12 În ziua aceea, Irod şi Pilat  
s-au  împrietenit  unul  cu  altul,  căci  erau 
învrăjbiţi între ei mai înainte. ...  (Continuare în  nr. 
viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 22
59 Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi  
lucru şi zicea : „Nu mai încape îndoială că şi  
omul acesta era cu El, căci este galileean.” 60 
Petru a răspuns : „Omule, nu ştiu ce zici.” 
Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a 
cântat cocoşul. 61 Domnul S-a întors şi S-a 
uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte 
de vorba pe care i-o spusese Domnul :  
„Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de 
Mine de trei ori.” 62 Şi a ieşit afară şi a plâns 
cu amar. 

Isus înaintea Sinedriului – Osândirea
63 Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau 
şi-L băteau.  64 L-au legat la ochi,  Îl  loveau 
peste faţă şi-L întrebau, zicând : „Proroceşte,  
cine Te-a lovit ?” 65 Şi rosteau împotriva Lui  
multe alte batjocuri.  66 Când s-a făcut  ziuă,  
bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi  
cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe  
Isus în soborul lor. Ei I-au zis : 67 „Dacă eşti  
Tu Hristosul, spune-ne !” Isus le-a răspuns :  
„Dacă vă voi spune, nu veţi crede ; 68 şi dacă 
vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi 
veţi  da  drumul.  69 De  acum  încolo,  Fiul  
omului  va  şedea  la  dreapta  puterii  lui  
Dumnezeu.” 70 Toţi au zis : „Eşti Tu, dar, Fiul  
lui  Dumnezeu  ?”  Şi  El  le-a  răspuns  :  „Aşa  
cum o spuneţi ; da, sunt.” 71 Atunci ei au zis :  
„Ce nevoie mai avem de mărturie ? Noi înşine 
am auzit-o din gura Lui.” 

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. Sinonimul acestui cuvânt, ar putea fi ajutorul social.

„Statisticile arată că [în România] ne situăm pe primul loc în UE ca procentaj din 
populație neimplicată în activități economice. Cum s-a ajuns aici, ce se ascunde în spatele 
cifrelor și care sunt efectele acestei situații ?

Mai mult de o treime din conaţionalii noştri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de 
ani (mai exact, 35,1% dintre ei) nu sunt nici angajaţi, nici şomeri, arată cele mai recente 
date ale institutului de statistică al Uniunii Europene, valabile pentru primul trimestru al 
acestui an. 

Iar noţiunea de angajat nu se reduce în acest caz la cea de salariat al unei firme 
sau instituţii, ci îi cuprinde pe toţi cei care au lucrat cel puţin o oră pe săptămână pentru 
salariu,  profit  sau  pentru  propria  familie  (aşadar  sunt  incluşi  aici  liber  profesioniştii, 
întreprinzătorii sau fermierii care vând cel puţin o parte din producţie). 

Proporţii  semnificative  (peste  30%)  ale  populaţiei  neimplicate  în  economie  se 
înregistrează şi  în  Croaţia,  Italia,  Belgia,  Grecia  şi  Bulgaria,  în  timp ce cele  mai  mici 
procentaje  (între  18% şi  23%) au fost  calculate  pentru  Suedia,  Danemarca,  Germania, 
Estonia şi Marea Britanie. 

În Polonia acest indicator era în primul trimestru la 25,7%, în Spania la 26,2%, în 
Franţa la 29%, iar în Ungaria la 29,7%. În cifre absolute, avem peste 4,6 milioane de 
persoane inactive economic, respectiv cam 5% din totalul înregistrat la nivelul UE. 

Pentru comparaţie, la vecinii bulgari intrau în această categorie 1,4 milioane de 
indivizi,  la  unguri  1,9  milioane,  la  polonezi,  spanioli  şi  britanici  între  şapte  şi  zece 
milioane, la francezi şi germani aproape câte 12 milioane, iar la italieni peste 13 milioane 
de persoane”. (Studiul este din luna iulie 2017 şi a fost preluat de pe www.capital.ro)

O realitate este că o parte din această treime, este formată din elevi şi studenţi, 
procentajul celor care nu lucrează fiind ceva mai mic, dar este clar că avem o problemă.



 
 

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 !”

       Biblia  începe  cu  aceste  cuvinte  :  „La  început,  Dumnezeu a  făcut cerurile  şi  
pământul”. (Geneza 1 : 1) De cincisprezece ori este folosită expresia  Dumnezeu a făcut, 
până să apară în Geneza 6 : 22 „Aşa a şi făcut Noe : a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu”. 

Dumnezeu este Iniţiatorul muncii, al activităţii ... Peste ani de zile, când Domnul 
Isus trăia pe pământ, a spus : „Ea a făcut ce a putut”. (Evanghelia după Marcu 14 : 8) Isus 
a apreciat şi gestul făcut, dar şi preţul pe care l-a avut de plătit femeia pentru a-I fi alături.

În  viaţă  contează  foarte  mult  hărnicia,  dar  înaintea  Lui  Dumnezeu  este  foarte 
importantă şi hărnicia spirituală, adică să fac ceea ce EL mi-a cerut prin Cuvântul Lui. 
             În Evanghelia după Luca (capitolul 6 : 46) sunt notate cuvintele Domnului Isus : 
„De ce-Mi ziceţi : „Doamne, Doamne !”, şi nu faceţi ce spun Eu ?”
            Să observăm câteva exemple ale oamenilor care L-au ascultat pe Dumnezeu :

• „Moise a făcut ce-i poruncise Domnul ... ”. (Numeri 20 : 27) 
• „Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui şi a făcut ce spusese Domnul ... 

”. (Judecători 6 : 27)
• „Samuel a făcut ce zisese Domnul, şi s-a dus la Betleem”. (I Samuel 16 : 4) 

Dar în Biblie nu sunt consemnate numai faptele bune, (exemplele de ascultare) ci 
este notată şi neascultarea cu bună ştiinţă :

• „Şi  Solomon a  făcut  ce  este  rău  înaintea  Domnului  şi  n-a  urmat  în  totul  pe  
Domnul, ca tatăl său David”. (I Împăraţi 11 : 6) ...                (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

Pentru cei care fumau o jumătate până la un pachet 
de  ţigări  pe  zi,  proporţia  de  decese  era  aproape 
dublă. Pentru cei care au fumat două pachete pe zi, 
mortalitatea era chiar şi mai mare.
Aş vrea să atrag atenţia asupra unuia din graficele 
unui studiu uriaş efectuat de Societatea Americană 
de  Cancer  şi  publicat  în  Journalul  Asociaţiei  
Medicale Americane. în timpul perioadei de studiu 
au fost 7316 cazuri mortale în grupa celor care au 
fumat ţigări. Statisticienii au reprezentat prin grafice 
că s-ar fi putut  întâmpla numai 4651 decese „dacă 
procentele  de  decese  specifice  vârstei  celor 
fumători, ar fi fost aceleaşi ca la oamenii care n-au 
fumat  niciodată”.  Cu  alte  cuvinte,  unul  din  trei 
oameni  studiaţi  a  murit  din  cauză  că  era 
fumător. Câţi oameni ar vrea să se angajeze într-o 
călătorie cu avionul dacă rapoartele ar arăta că unul 
din trei călători ar fi sortit să moară într-o prăbuşire 
de avion ? Şi cu toate acestea unul din trei oameni 
porneşte în viaţă cu ţigări şi va fi victima unei morţi 
din cauza nicotinei. Metafora cu avionul mai are şi o 
altă  aplicaţie.  Dacă vă  angajaţi  într-o  călătorie  cu 
avionul şi decolaţi, este foarte dificil şi riscant de a 
mai părăsi avionul chiar dacă aţi fi  ferm decişi să 
faceţi  acest  lucru.  La fel  se  întâmplă cu individul 
care se antrenează la fumat.     (Continuare în nr. viitor)

Proverbe armeneşti despre apreciere
•  Când  te  doare  capul,  uiţi  de  durerea  de 
picioare.  •  Câtă  vreme nu seacă  izvorul,  apa 
nu-i  preţuită.  •  Câtă  vreme  nu  vine  cel  din 
urmă, nu-i băgat în seamă cel dintâi. • Preţul 
aurului,  numai  aurarul  îl  ştie.  •  Cine  nu-şi 
cunoaşte preţul nu-l cunoaşte nici pe-al altuia. • 
Unde  nu-s  cai,  măgarul  e  la  mare  preţ.  • 
Calului care aleargă, nu-i dai în cap. • E uşor să 
dărâmi, e greu să clădeşti. • Ce ştie lupul cât 
preţuieşte  catârul  !  ?  •  Cel  care  ştie  preţui 
merită  a  fi  preţuit.  Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, 
Albatros, 1976). 

Cartea veche  
209. Nehot râreaă

„Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi  
tot nu suntem mântuiţi !”. 

(Ieremia 8 : 20)
Un om de la sat se duse de diminea  întrță ’un oraș 
mare  pentru  a- i  aranja  o  afacere  însemnat .ș ă  
Când îns  voia s  treac  pe partea cealalt  a uneiă ă ă ă  
str zi unde avea afacerea, el nu cuteza s  treac ,ă ă ă  
atât era de mare circula ia. ț
Se post  pe trotuar a teptând c  doar încetează ș ă ă 
comunica ia  ț [circula ia].ţ  Dar  comunica ia  totț  
cre tea i el tot înainta privind. ș ș
Cu încetul uit  de afacerea pentru care venise c ciă ă  
de i comunica ia mai sl bi, el totu i nu se mi ca. ș ț ă ș ș
În  sfâr it  comunica ia  aproape încet  i  el  trecuș ț ă ș  
strada. Îns  casa unde avea el de lucru era închis ,ă ă  
se f cu sear . Omul î i f cea acum aspre împut ri.ă ă ș ă ă
A a st m i noi la strada vie ii noastre, având sș ă ș ț ă 
trecem de pe partea moliciunii zelului. 
Sute de lucruri vedem i noi care ne re in. Dar sș ț ă 
nu ne l s m re inu i, c ci vor veni tot mai multe iă ă ț ț ă ș  
din cauza lumii vom pierde pe Dumnezeu.

Caracterul rugăciunii
A fi un  rugător,  înseamnă să te afli  în cura de 
lumină, şi să-L laşi pe Isus să intervină ziua şi 
noaptea  cu  puterea  lui  făcătoare  de  minuni 
peste toate nevoile tale.
A fi  credincios,  înseamnă  ca  într-adevăr  să  fi 
căpătat un loc la Soare !
Eu doresc să arăt printr-o pildă, cât de simplu a 
rânduit Domnul rugăciunea :
Slăbănogul, despre care se povesteşte în Marcu 
2, avea prieteni buni. Aceştia ştiau că Isus poate 
să-l ajute, de aceea l-au dus în faţa casei în care 
se afla el. Dar acolo era atât de mult norod, încât 
ei  nu  puteau  pătrunde  înăuntru.  Hotărâţi,  l-au 
suit  pe  acoperişul  pe  care  l-au  desfăcut, 
pogorându-l chiar la picioarele Domnului.
Ei  au  stat  liniştiţi  acolo,  aşteptând  cuvântul 
hotărâtor al lui Isus, care putea să tămăduiească 
pe loc pe prietenul  lor.  Dar lucru curios,  acest 
cuvânt n-a fost rostit, ci ei au auzit un alt cuvânt 
decisiv : „Fiule, păcatele îţi sunt iertate !”
A fost  deci  o  altă  rugă,  care  a  găsit  un  mai 
puternic  răsunet  la  Isus.  Aceasta  a  fost 
rugăciunea bolnavului, care striga după iertarea 
păcatelor sale.
Şi  totuşi  acest  om,  n-a  adresat  nici  un  singur 
cuvânt lui Isus. El zăcea liniştit pe patul său. Eu 
pot să-mi imaginez uşor, cum zăcea el, privind 
numai spre Isus.                    (Continuare în numărul viitor)

Un om bătrân şi foarte bogat îl vizită într-o 
zi pe un rabin, ca să-i ceară un leac pentru 
nefericire şi singurătate. 
Rabinul  l-a  luat  de  mână  şi  l-a  dus  la 
fereastră. 
- Ce vezi ? l-a întrebat rabinul. 
-  Văd bărbaţi, femei şi copii umblând pe 
stradă.
Rabinul îl luă iarăşi de mână şi-l conduse 
în faţa oglinzii.
- Acum ce vezi ? zise el.
- Văd mutra mea acră, răspunse bătrânul. 
-  Înţelegi  ? Şi fereastra, şi  oglinda sunt 
făcute din sticlă. 
Oglinda are însă un strat foarte subţire de 
argint pe ea şi, de îndată ce apare argintul 
[iubirea de bani],  nu-i mai poţi vedea pe 
ceilalţi, ci te vezi doar pe tine însuţi ... 
În  viaţă  dragostea  are  o  puternică  forţă 
motivatoare. Ce fel de dragoste a avut :
• apostolul Pavel : „Căci ştiţi că, din dragoste 
pentru  voi,  am  fost  aşa  printre  voi”.  (I 
Tesaloniceni 1 : 5).
•  Dima  (un  fost  colaborator  al  apostolului 
Pavel)  :  „Căci  Dima,  din  dragoste  pentru 
lumea de  acum,  m-a  părăsit  şi  a  plecat  la  
Tesalonic”.  (II  Timotei  4  :  10)  Cu cine  mă 
asemăn în viaţa de zi cu zi ?

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
• (Plugul lui) Cincinnatus – Când delegaţii s-
au dus la Lucius Quintius Cincinnatus (sec. V 
î.Hr.)  să-i  înmâneze însemnele demnităţii  de 
consul  roman,  l-au  găsit  cu  plugul  pe  ogor. 
După ce  fusese  consul  şi  dictator  şi  salvase 
republica,  a  demisionat  şi  s-a  întors  la 
coarnele plugului. 
La 80 de ani, modest şi retras, încă mai lucra 
la  câmp,  când  a  devenit  din  nou  dictator. 
„Plugul  lui  Cincinnatus”  a  devenit  astfel  o 
expresie a modestiei, un simbol al sobrietăţii, 
iar numele lui semnifică o austeră simplitate, 
sau o retragere demnă la ţară, după o carieră 
triumfală în viaţa publică. 
George  Washington,  primul  preşedinte  al 
Statelor Unite, a fost supranumit „Cincinnatus 
al americanilor”. În Biblie (cartea Proverbe 29 
: 23) scrie că : „Mândria unui om îl coboară,  
dar cine este smerit cu duhul capătă cinste”. –
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