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Editorial. E pentru tine ! (IV)

 

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

însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se  
uitau la cele ce se petreceau. 

Îngroparea lui Isus
50 Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om 
bun şi evlavios, 51 care nu luase parte la sfatul  
şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o  
cetate a iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui  
Dumnezeu. 52 Omul acesta s-a dus la Pilat şi a  
cerut  trupul  lui  Isus.  53 L-a  dat  jos  de  pe  
cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a  
pus într-un mormânt  nou,  săpat  în piatră,  în  
care  nu  mai  fusese  pus  nimeni.  54 Era  ziua 
Pregătirii  şi  începea  ziua  Sabatului.  55 
Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au  
însoţit  pe Iosif  ;  au văzut  mormântul  şi  felul  
cum a fost  pus  trupul  lui  Isus în  el,  56 s-au 
întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în  
ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

CAPITOLUL 24
Învierea lui Isus

1 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi  
altele  împreună  cu  ele,  au  venit  la  mormânt 
dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care 
le pregătiseră.  2 Au găsit piatra răsturnată de 
pe mormânt, 3 au intrat înăuntru, şi n-au găsit  
trupul Domnului Isus.  4 Fiindcă nu ştiau ce să 
creadă,  iată  că  li  s-au  arătat  doi  bărbaţi, 
îmbrăcaţi  în  haine  strălucitoare.  5  Îngrozite,  
femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-
au zis : „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe  
Cel ce este  viu  ? 6  Nu este  aici,  ci  a înviat.  
Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă  
în  Galileea, 7  când  zicea  că  „Fiul  omului 
trebuie să fie dat ... (Continuare în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 23
„Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-
Te pe Tine însuţi !” 38 Deasupra Lui era scris  
cu  slove  greceşti,  latineşti  şi  evreieşti  :  
„Acesta este Împăratul iudeilor.” 39 Unul din 
tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea : „Nu 
eşti  Tu  Hristosul  ?  Mântuieşte-Te  pe  Tine 
însuţi  şi  mântuieşte-ne  şi  pe  noi  !”  40 Dar 
celălalt l-a înfruntat şi i-a zis : „Nu te temi tu  
de  Dumnezeu,  tu,  care  eşti  sub  aceeaşi  
osândă ? 41 Pentru noi este drept, căci primim 
răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre ;  
dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42 Şi a  
zis lui Isus : „Doamne, adu-Ţi aminte de mine,  
când  vei  veni  în  Împărăţia  Ta  !”  43 Isus  a  
răspuns : „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu 
Mine în rai.” 

Moartea lui Isus
44  Era  cam pe  la  ceasul  al  şaselea.  Şi  s-a  
făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul  
al  nouălea.  45 Soarele  s-a  întunecat,  şi  
perdeaua  dinăuntrul  Templului  s-a  rupt  prin 
mijloc. 46 Isus a strigat cu glas tare : „Tată, în  
mâinile Tale Îmi încredinţez duhul !” Şi, când  
a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. 47 Sutaşul,  
când  a  văzut  ce  se  întâmplase,  a  slăvit  pe  
Dumnezeu  şi  a  zis  :  „Cu  adevărat,  Omul  
acesta era neprihănit !” 48 Şi tot norodul care  
venise la priveliştea aceea, când a văzut cele  
întâmplate, s-a întors bătându-se în piept.  49 
Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L

„De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul 
Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă ! – atunci, cei ce vor fi în 

Iudeea să fugă la munţi ; cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile 
din casă ; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina”. 

III. Semănatul şi seceratul. Decizia luată azi, aduce urmările de mâine.
Contemporanii Domnului Isus, au declarat că nu au alt împărat decât Cezarul, (a 

se vedea Ioan 19 : 15), exact ca şi contemporanii lui Samuel, care s-au lepădat de prooroc, 
pentru a intra în rândul lumii), aşa că au trebuit să accepte ce-a decis Cezar pentru ei. Ce-
au semănat au cules. Au acuzat un Om pe nedrept, a ajuns vremea în care au fost acuzaţi pe 
nedrept ... dar plăteau prin Titus, ceea ce I-au făcut Domnului Isus ... 

Întotdeauna când unui om  i se întâmplă ceva ce pare a fi foarte nedrept, să ne 
amintim de acest exemplu şi să nu uităm că : „Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate  
sunt drepte”. (Psalmul 19)

Ce trebuie să învăţ din răul pe care alţii I L-au făcut Domnului Isus ?
1. Pentru protecţia mea spirituală, să aleg să fiu drept (corect), chiar dacă sunt 

singurul care vede că albul e alb şi negrul e negru, în timp ce toţi cei din jurul meu, spun 
negru la alb şi  alb la negru. Adevărul rămâne adevăr, indiferent de câţi oameni judecă 
greşit la un moment dat un fapt, răuvoitori (de rea credinţă / rău intenţionaţi) fiind.

2. Nedreptatea are picioare scurte, la fel ca minciuna (sau ca oricare altă formă 
de păcat), aşa că Adevărul o va ajunge din urmă şi va face dreptate, chiar dacă de cele mai 
multe ori,  acea  întâmplare va părea a fi  o nedreptate. Dacă nedreptatea se vinde drept 
adevăr, trebuie să ştim că unor astfel de oameni, Dumnezeu le vorbeşte pe limba lor, aşa că 
dreptatea care se face în viaţă, (pentru un om cinstit), chiar va părea a fi nedreptate. 

„Vai, săracul de el”, poate spunem noi, neştiind că şi în acel caz, Dumnezeu de 
fapt este Cel care a făcut o dreptate şi astfel omul şi-a ispăşit / plătit un păcat din trecut, pe 
care îl avea nerezolvat înaintea Lui Dumnezeu, iar cu el nu se putea prezenta înaintea Lui 
Dumnezeu la judecată.



 
 

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 !”

„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

Care  este  mecanismul  prin  care  fumatul  poate  să 
pricinuiască un atac fatal de inimă ? În anul 1956 la 
o  întrunire  din  Chicago  a  Asociaţiei  Medicale 
Americane am  văzut  un  aparat  care  măsoară 
cantitatea de sânge ce curge prin corp. 
Citirea  era  făcută  pe  un  tambur  rotitor  care 
înregistra cantitatea de sânge ce curge prin artere. 
S-a făcut mai întâi o citire de bază. Apoi li s-a dat 
medicilor să fumeze ţigări. 
După numai câteva pufăituri, acul indicator a scăzut 
rapid demonstrând astfel că fumatul reduce în mod 
simţitor circulaţia sângelui. 
Deoarece atacurile cardiace sunt accelerate printr-o 
lipsă de sânge în vasele coronariene, este evident că 
fumatul pricinuieşte multe atacuri fatale de inimă.
Un alt motiv al acestor atacuri de inimă este faptul 
că  nicotina  atrage  după  sine  colesterolul  care 
formează depozite de grăsime în interiorul vaselor 
de  sânge,  reducând  în  mod  simţitor  circulaţia 
sângelui şi facilitând formarea cheagurilor de sânge. 
Reducerea  circulaţiei  sângelui  şi  deteriorarea 
arterelor poate să provoace tulburări serioase în alte 
organe.  În  creier,  arterele  deteriorate  pot  provoca 
cheaguri, care sunt cauza apoplexiilor. Un studiu pe 
scară  largă  a  arătat  că  procentul  de  decese  prin 
apoplexie  este  cu  30%  mai  mare  la  fumători  ... 
(Continuarea  în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre autonomie
• Un ochi nu ajută celuilalt.  •  O mână nu se 
lasă în nădejdea celeilalte.  • Cu pâinea altuia 
nu ţi  se  satură burta.  •  Cine se uită  în  mâna 
altuia rămâne flămând. • Cine încalecă un cal 
împrumutat  cade  curând  de  pe  el.  •  Cine 
mănâncă pilaf cu lingura altuia îşi frige gura. • 
Ce face un om cu mâna lui nu face o lume. • 
Pâinea  mea  e  mai  bună,  pentru  mine,  decât 
pilaful  vostru.  •  Foloseşte-te de numele meu, 
dar de capul tău.  • Olarul pune toarta la urcior 
acolo unde vrea el.  Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros, 
1976). 

Cartea veche  
211. Norocul

„ ... am văzut că omul nu poate să pătrundă ce 
se face sub soare ; oricât s-ar trudi el să 

cerceteze, tot nu va putea afla ; şi chiar dacă 
înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot  
nu poate să găsească”. (Eclesiastul 8 : 17)

Pictorul Appeles a pictat norocul sub chipul unei 
persoana care st tea în picioare. Fu întrebat de ceă  
nu a pictat norocul ezând. El r spunse : “ș ă Fiindcă 
norocul nu st  într-un singur loc”.ă
Seneca zice c  piticul tot pitic r mâne chiar i înă ă ș  
vârful  unui  munte,  dar  stâlpul  puternic  tot 
puternic r mâne chiar dac  se a az  într’o groapă ă ș ă ă 
adânc . ă
În eleptul r mâne în elept când d  norocul pesteț ă ț ă  
el, tiind c  norocul e schimb cios.ș ă ăCaracterul rugăciunii

Cu adevărat [neputinţa este] cel din urmă mijloc 
de  scăpare.  Noi  facem  tot  felul  de  încercări 
înainte de a parcurge drumul de rugăciune.
Nu numai înainte de pocăinţă se întâmplă aşa. 
În  toată  viaţa  noastră  de  credinţă,  rugăciunea 
este  ultimul  nostru  mijloc  de  scăpare.  Eu  ştiu 
bine că noi spunem adesea rugăciuni frumoase 
când suntem singuri, ca şi în public, fără ca să 
fim împinşi de neputinţă, dar eu nu sunt sigur, 
dacă acestea sunt rugăciuni adevărate.
Rugăciunea este unită cu neputinţa, şi ele nu pot 
fi despărţite. Şi fără îndoială, numai neputincioşii 
se pot ruga.
Ascultă  deci  tu,  care  eşti  adesea  atât  de 
neputincios încât nu mai ştii nici ce ai de făcut, şi 
de multe ori, nu ştii nici cum să te rogi. 
Inima ta este mânjită şi  plină de păcat ;  toată 
preocuparea  este  umplută  cu  tot  ce  Biblia 
numeşte „lumea”.
Dumnezeu, veşnicia şi sfinţenia îţi sunt atât de 
departe  şi  de  străine,  încât  îţi  pare  un  păcat 
dublu  ca  să  te  apropii  de  Dumnezeu  într-o 
asemenea stare sufletească.
Din  când  în  când  îţi  pui  singur  întrebarea  : 
„Doresc eu oare cu adevărat să scap de această 
stare căldicică, şi de acest trai lumesc ? Răceala 
şi inima împărţită din viaţa mea de credincios, nu 
este oare un rezultat  ...         (Continuare în numărul viitor)

Se spune că o doamnă bogată ce jucase un 
rol important pe pământ a ajuns în ceruri. 
A  fost  primită  şi  i-a  fost  arătată  o  vilă 
măreaţă : 
-„Aici este locuinţa slujitoarei dumneavoastră”. 
Atunci doamna se gândea în sinea ei : 
- „Dacă slujitoarea mea are o locuinţă aşa de 
frumoasă şi măreaţă, atunci ce voi primi eu ?” 
Imediat  după aceasta,  cineva îi  arătă o altă 
casă,  mai  mică  şi  foarte  sărăcăcioasă,  şi-i 
spuse : 
-  „Acolo  este  locuinţa  dumneavoastră”. 
Oarecum întristată, doamna îi spuse : 
- „Dar în această locuinţă aşa de mică nu pot  
locui”. Cel cu care conversa îi răspunse : 
- „Îmi pare rău, doamnă, dar cu materialul pe 
care ni l-aţi trimis n-am putut construi altceva”.
În Biblie (Luca 18 : 22 – 23, 26 - 27) avem 
relatată  conversaţia  dintre  Domnul  Isus  şi 
tânărul  bogat  :  „Îţi  mai  lipseşte  un  lucru  : 
vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea  
o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-
Mă.”  Când  a  auzit  el  aceste  cuvinte,  s-a 
întristat de tot ; căci era foarte bogat ... Cei 
ce-L ascultau au zis :  „Atunci  cine poate fi  
mântuit  ?”  Isus  a  răspuns  :  „Ce  este  cu 
neputinţă  la  oameni  este  cu  putinţă  la 
Dumnezeu”. Isus te poate mântui şi pe tine !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Civis Romanus sum ! (Lat. „Sunt cetățean 
roman !”) Formula aceasta datează din epoca 
sclavagistă,  mai  exact  :  din  vremea  când 
imperiul roman era cel mai puternic și cel mai 
întins din lume. Calitatea de cetățean conferea 
drepturi foarte importante. 
Parcă tot imperiul era în spatele acestui titlu și 
când  ziceai  :  „Civis  Romanus  sum”,  parcă 
opuneai o pavăză la orice atac sau atingere a 
libertății și demnității. 
În zilele noastre, formula se întrebuințează în 
sens larg spre a spune : am o calitate (sau un 
titlu,  sau un merit)  pentru care îmi datorați  
respect și vă impune să nu vă atingeți de mine 
! Creştinul este un om care are dublă cetăţenie 
: una pe pământ şi o a doua în Cer : „ ... eu”, 
a  zis  Pavel,  „sunt chiar  născut  roman”. 
(Faptele Apostolilor 22 : 28 ) Tot ap. Pavel a 
scris : „Dar cetăţenia noastră este în ceruri,  
de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul  
Isus Hristos”. (Filipeni 3 : 20) Beneficiezi de 
cetăţenia cerului ? Această cetăţenie se poate 
obţine numai prin Jertfa Domnului Isus ! 

3.  Pentru  Dumnezeu,  Isus  era  Fiul  Lui,  dar  şi  cei  ce  L-au  condamnat 
(indiferent de naţionalitatea lor), erau prin Adam, tot copiii Lui

Se poate pune că tot ce se petrece pe pământ, este ceva ce are loc ... în familie, în 
familia lărgită a Lui Dumnezeu. 

Şi dacă uneori judecătorii  pământului nu îşi fac datoria, intervine Tatăl care Îşi 
iubeşte copiii, şi le vrea binele chiar şi atunci când ei sunt răi. 

În fond spitalul este făcut pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoşi, iar înfăptuirea 
dreptăţii este una din lucrările de bază ale Lui Dumnezeu. 

În Psalmul 94 : 2 scrie : „Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor  
mândri după faptele lor !”  Adevărul este că noi trăind pe pământ şi Dumnezeu fiind în 
Cer, nu ştim (nu aflăm) poate niciodată când se  ridică Dumnezeu de pe tron şi face o 
dreptate, după zeci de ani în care dreptatea (în acel caz) nu s-a făcut. 

Dar noi, văzând doar ce i se întâmplă omului azi, (fără a şti ce-a făcut el cândva), 
putem interpreta cât se poate de greşit faptele !

„Vai, săracul de el”, poate spunem noi, neştiind că şi în acel caz, Dumnezeu de 
fapt este Cel care a făcut o dreptate şi astfel omul şi-a ispăşit / plătit un păcat din trecut, pe 
care îl avea nerezolvat înaintea Lui Dumnezeu, iar cu el nu se putea prezenta înaintea Lui 
Dumnezeu la judecată.

Cererea iertării şi acordarea iertării (în relaţiile interumane) este modalitatea prin 
care putem beneficia de o viaţă liniştită, păstrându-ne şi conştiinţa curată tot timpul.
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