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Editorial. Superioritate sau îngăduinţă binevoitoare ? Ce mă caracterizează ?

 

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

a mâncat înaintea lor.  44 Apoi le-a zis : „Iată 
ce  vă  spuneam  când  încă  eram  cu  voi,  că 
trebuie  să  se  împlinească  tot  ce  este  scris  
despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi  
în Psalmi.”  45 Atunci le-a deschis mintea, ca 
să înţeleagă Scripturile. 46 Şi le-a zis : „Aşa  
este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos  
şi să învie a treia zi dintre cei morţi. 47 Şi să se 
propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele  
Lui,  pocăinţa  şi  iertarea  păcatelor,  începând 
din Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor  
lucruri.  49 Şi  iată  că  voi  trimite  peste  voi  
făgăduinţa  Tatălui  Meu  ;  dar  rămâneţi  în 
cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Înălţarea
50  El  i-a  dus  afară  până  spre  Betania.  Şi-a  
ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. 51 Pe când 
îi  binecuvânta,  S-a  despărţit  de  ei  şi  a  fost  
înălţat la cer. 52 După ce I s-au închinat, ei s-
au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53 Şi  
tot  timpul  stăteau  în  Templu  şi  lăudau  şi  
binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.  

EVANGHELIA DUPĂ IOAN
CAPITOLUL 1

Întruparea Cuvântului
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu  
Dumnezeu,  şi  Cuvântul  era  Dumnezeu.  2 El  
era la început cu Dumnezeu.  3 Toate lucrurile  
au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost  
făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi  
viaţa  era  lumina  oamenilor. 5 Lumina 
luminează  în  întuneric,  şi  întunericul  n-a 
biruit-o. 6 A venit un om trimis de Dumnezeu :  
numele lui era Ioan ... (Continuare în numărul viitor)
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CAPITOLUL 24
Învierea lui Isus

30  Pe  când  şedea  la  masă  cu  ei,  a  luat  
pâinea ; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a  
frânt-o şi le-a dat-o.  31 Atunci li s-au deschis  
ochii  şi  L-au  cunoscut  ;  dar  El  S-a  făcut  
nevăzut dinaintea lor.  32 Şi au zis unul către 
altul  :  „Nu  ne  ardea  inima  în  noi  când  ne 
vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile ?”  
33 S-au  sculat  chiar  în  ceasul  acela,  s-au 
întors  în  Ierusalim  şi  au  găsit  pe  cei  
unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la  
un  loc  34 şi  zicând  :  „A înviat  Domnul  cu  
adevărat  şi  S-a  arătat  lui  Simon.”  35 Şi  au 
istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-
au cunoscut la frângerea pâinii. 

Isus Se arată celor unsprezece şi celorlalţi
36 Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat  
în mijlocul lor şi le-a zis : „Pace vouă !”  37 
Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd  
un duh. 38 Dar El le-a zis : „Pentru ce sunteţi  
tulburaţi  ?  Şi  de  ce  vi  se  ridică  astfel  de  
gânduri în inimă ?  39 Uitaţi-vă la mâinile şi  
picioarele  Mele,  Eu  sunt  ;  pipăiţi-Mă  şi  
vedeţi : un duh n-are nici carne, nici oase, cum 
vedeţi că am Eu.” 40 (Şi, după ce a zis aceste  
vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.)  
41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi  
se  mirau,  El  le-a  zis  :  „Aveţi  aici  ceva  de 
mâncare ?” 42 I-au dat o bucată de peşte fript  
şi un fagure de miere. 43 El le-a luat şi a

Proprietarul unui magazin bătea un ultim cui pentru a fixa o mică bucată de lemn 
în dreptul uşii de la intrare : „Căţeluşi de vânzare”. Şi cum astfel de anunţuri au darul să 
trezească  foarte  uşor  curiozitatea  copiilor,  nu  după  multă  vreme,  în  magazin  intră  un 
băieţel.

- Cât costă un căţeluş ? - îl întrebă băieţelul pe vânzător.
-  Depinde,  răspunse  acesta,  între  30  şi  50  de  dolari.  Băieţelul  băgă  mâna  în 

buzunar şi scoase ceva mărunţiş.
- Am doi dolari şi jumătate. Îmi daţi voie să-i văd ?
Vânzătorul  zâmbi  înţelegător  şi  fluieră  scurt.  De  după  tejghea  apăru  Lady, 

îndreptându-se  grăbită  spre  stăpânul  ei,  urmată  fiind  de  cinci  căţeluşi.  Unul  dintre  ei 
rămase mult în urmă. Băieţelul observă imediat că puiul avea un handicap la una dintre 
lăbuţele posterioare.

-  Ce  are  căţeluşul  ? -  se  interesă  el  la  vânzător.  Bărbatul  îi  spuse  că  după 
afirmaţiile veterinarului, căţeluşul avea o malformaţie din naştere şi avea să şchiopăteze 
toată viaţa.

- Pe ăsta vreau să-l cumpăr ! - exclamă băieţelul.
- Nu, nu trebuie să-l cumperi. Dacă într-adevăr vrei să-l iei, ţi-l dau pe gratis.
Băieţelul se întristă, îl privi pe vânzator drept în ochi şi spuse clar şi răspicat :
- Nu vreau să mi-l daţi pe gratis ! E la fel de valoros ca oricare dintre fraţii lui şi  

vă voi plăti integral pentru el. Vă voi da acum doi dolari şi jumătate şi câte 50 de cenţi în  
fiecare lună până voi reuşi să-l achit.

Bărbatul insistă : 
-  Nu pot să cred că vrei să-l cumperi ! Niciodată nu va fi în stare să alerge, să  

sară şi să se joace la fel ca ceilalţi căţeluşi. Băieţelul se aplecă şi-şi suflecă pantalonii, 
lăsând să se vadă un dispozitiv metalic care-i susţinea piciorul stâng.

- Domnule, nici eu nu prea pot să alerg, iar căţeluşul acesta are nevoie de cineva 
care să-l înţeleagă. Stăpânul căţeluşilor îşi muşcă buza inferioară, încercând să-şi



 
 

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

Întrucât 192.980 de oameni au murit în anul 1958 de 
apoplexie,  procentajul  mai  sus  menţionat  este 
indiscutabil surprinzător ... 
Ca  rezultat  al  descreşterii  circulaţiei  sângelui, 
fumătorii  sunt  de  asemenea  predispuşi  pentru 
gangrene  la  picioare.  După  instalarea  gangrenei, 
amputarea piciorului este absolut necesară.
Fumatul  poate  să  pricinuiască  boli  de  ochi  şi 
orbirea ...  Fumatul  este acuzat de  asemenea de a 
avea partea lui în producerea sclerozei multiple şi 
hipertensiunii  arteriale ...  În  bolile  de  plămâni, 
precum  pneumonia,  gripa,  tuberculoza  şi  astmul, 
procentul de mortalitate este aproape de trei ori mai 
mare ca acel al nefumătorilor ...
O altă stare obişnuită şi serioasă produsă de fumat 
este  emfizemul.  Această  stare  rezultă  din  „tusea 
tabacică”  care  distruge  delicatele  celule  ale 
aparatului respirator. 
Emfizemul  este  chiar  mai  obişnuit  decât  cancerul 
pulmonar şi cu o perspectivă şi mai întunecată. Un 
raport  recent  asupra  a  19  bărbţi  şi  6  femei  care 
aveau această stare de slăbire, a arătat că toţi erau 
fumători serioşi ... 
Pericolul  fumatului  în  cazurile  de  astm  este  clar 
enunţat prin acest citat al Clinicii Mayo : 
„Fumatul este una din sursele cele mai obişnuite ale  
iritaţiei  bronchiilor  şi  măreşte  în  mod  invariabil  
tusea şi astmul ...                (Continuarea  în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre avere, bogăţie
•  Averea  cere  stăpân,  stăpânul  cere  slugă.  • 
Moşia e un orfan fără moarte. • Starea omului, 
după  haine  se  cunoaşte.  •  Averea  se  duce, 
duşmanii rămân. • Pentru cine are, în fiecare zi 
e Paşte. • Bogatul a mâncat un şarpe, au zis că 
e de leac ; săracul a mâncat şi el, au zis : „e 
flămând”.  •  Să  iei  fata  bogatului  e  greu,  s-o 
păstrezi  e  uşor. •  Agonisind  se  îmbogăţeşte 
avarul, iar generosul - dăruind. • Înţeleptul se 
teme  de  bogăţie,  neghiobul  –  o  doreşte.  Din 
Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
212. Ochiul

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău 
este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină 
; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău 
va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina 
care este în tine este întuneric, cât de mare 

trebuie să fie întunericul acesta !” Matei 6 : 22 - 23
Sf.  Ioan Gur -de Aur  zice  c  ochiul  pentru trupă ă  
este ca soarele pentru lume. Dac  soarele nu ară  
lumina, toate ar fi întunecate i încurcate ; dacș ă 
ochiul  nu  ar  lumina,  picioarele  ar  fi  f r  folos,ă ă  
mâinile  nu  ar  putea  lucra  iș  sufletul  nu  i-arș  
putea face datoria.

Caracterul rugăciunii
Răceala  şi  inima  împărţită  din  viaţa  mea  de 
credincios, nu sunt oare un rezultat pe care eu, 
(în  adâncul  inimii  mele),  nici  nu  doresc  să  fie 
altul ?”
Aşa  se  zbuciumă  o  inimă  cinstită  împotriva 
nedreptei inimi fireşti, creştinul simţindu-se atât 
de  neputincios  şi  pierdut,  încât  îi  îngheaţă 
rugăciunea pe buze.
Ascultă  prietene  !  Neputinţa  ta,  este  cea  mai 
bună  rugăciune.  Ea  strigă  din  inima  ta  către 
inima  Lui  Dumnezeu  mai  bine  decât  toate 
cuvintele sau rugăciunile rostite de tine, şi El se 
pregăteşte să-ţi vină într-ajutor. 
Astăzi  este  la  fel  ca  şi  odinioară,  când  El  a 
ascultat rugăciunea negrăită a slăbănogului.
Ca  mamă,  înţelegi  mai  uşor  această  latură  a 
rugăciunii. 
Micul  şi  plăpândul  tău  copil,  nu  poate  să-ţi 
adreseze nici o rugăminte formulată în cuvinte ; 
şi  totuşi  te  roagă aşa  cum se  pricepe el,  prin 
strigăte. 
Dar tu îi înţelegi ruga din strigătele sale, iar de 
multe ori micuţul nici nu are nevoie să strige, tu 
trebuie să te uiţi numai la la el în toată neputinţa 
lui,  (care  depinde  numai  de  tine),  şi  ruga  lui 
ajunge la inima ta de mamă – o rugă care e mai 
pătrunzătoare  decât  cel  mai  puternic  strigăt. 
(Continuarea în numărul viitor)

Între insulele Pellworm şi Süderoog există un 
drum lung de 14 km prin estuar. 
De trei  ori  pe  săptămână un  poştaş  merge 
timp de cinci ore să ducă corespondenţa unui 
cuplu  de  arendaşi,  singurii  locuitori  ai  micii 
insule.  Pentru  călătoria  sa  prin  estuar  are 
nevoie  mai  ales  de  busolă,  de  calendarul 
mareei şi de informaţii  despre starea vremii, 
deoarece  o  furtună  neaşteptată  poate  să 
pună în pericol ambarcaţiunea. 
Cel mai periculos lucru însă este ceaţa care 
se  ridică.  Dacă  indicatoarele  negre  de 
orientare dispar în ceaţa densă, când toţi intră 
în  panică  şi  sunt  cuprinşi  de  teamă,  atunci 
doar busola mai poate indica corect drumul.
Când era pericol din cauza ceţei dense - îşi 
aminteşte  poştaşul  -  tatăl  său  lua  cu  sine 
întotdeauna un corn de ceaţă. 
Un al doilea corn îl avea bunica. Ea stătea pe 
malul Pellworm şi dădea semnale pentru ca 
să-l piloteze acasă în siguranţă. 
Viaţa seamănă foarte mult cu situaţia descrisă mai 
sus. De multe ori avem nevoie de Cineva care să 
ne ajute, mai ales atunci când nu mai ştim ce să 
facem.  „Cine  dintre  voi  se  teme  de  Domnul  să 
asculte  glasul  Robului  Său  !  Cine  umblă  în 
întuneric  şi  n-are  lumină să  se  încreadă  în 
Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui  
!”. (Isaia 50 : 10) Roagă-L şi tu pe Isus să te ajute !

stăpânească lacrimile.
- Fiule, mă rog şi sper ca fiecare dintre aceşti căţeluşi să aibă parte de un stăpân  

ca tine … Trăim vremuri în care observăm etalarea superiorităţii celor care se mândresc cu 
ceea  ce  au  (în  cap,  sau  în  buzunar),  atunci  când  au  de-a  face  cu  cei  defavorizaţi,  oameni 
credincioşi, care asemenea săracului Lazăr, (descris în Evanghelia după Luca 16 : 20 – 25), 
poate că nu au fost dăruiţi  de Dumnezeu cu multă minte,  sau cu mulţi bani, dar aleg să-şi 
trăiască viaţa investind în înfrumuseţarea caracterului lor.

Avraam îi spune bogatului nemilostiv :  „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte 
că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele ; acum aici, el este  
mângâiat, iar tu eşti chinuit”. (Evanghelia după Luca 16 : 25)

Viaţa lui de odinioară era o manifestare a egoismului, pilda fiind spusă de Domnul 
Isus, care ştia că : „Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi  
îşi băteau joc de El”. (Evanghelia după Luca 16 : 14) Despre ce vorbea Domnul nostru în acele 
momente ? Despre felul în care trebuie să ne folosim posesiunile materiale, (în aşa fel încât 
atunci când vom ajunge dincolo, să nu regretăm cum ne-am trăit viaţa de pe pământ).

Ce au spus apostolii despre comportarea creştinului ?
• Apostolul Pavel a scris :  „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a  

iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”.  Efeseni 4 : 32
• Apostolul Petru : „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii,  iubind ca fraţii,  miloşi,  

smeriţi”. (I Petru 3 : 8) Oamenii nu au nevoie de aerele noatre de superioritate ci de îngăduinţa 
noastră ! Iar felul în care trăim pe pământ se vede şi în Cer ... Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 

•  Cîntarea  cîntărilor –  este  traducerea  din 
ebraică  a  lui  Șir  așirim,  titlul  uneia  dintre 
cărțile  care  compun  Vechiul  Testament. 
Autorul  ei  a  rămas anonim,  [n.r.  dar  îi  este 
atribuită]  regelui  Solomon.  Prin  vechimea 
textului,  prin  frumusețea  poetică,  „Cîntarea 
cîntărilor” a devenit un termen superlativ, spre 
a  califica  o  operă  excepțională,  o  culme  a 
creației.
•  Cîntecul lebedei – Se spune că înainte de 
moarte,  în  loc  să  geamă,  să  țipe,  lebăda  ... 
cântă.  Platon  confirmă  această  credință  a 
vechilor greci. În pragul sfârșitului, lebedele 
cântau fericite, pentru că se duceau la Apollon 
! Același amănunt e consemnat și în una din 
fabulele lui  Esop (secolul  VI î.  Chr.),  iar în 
Agamemnon (o  tragedie  a  lui  Eschil), 
Clitemnestra,  pomenind  de  cuvintele  nobile 
rostite  de  Casandra  înainte  de  moarte,  o 
compară cu lebăda. Credința aceasta a ajuns 
pînă la noi și găsim, de pildă, în Alecsandri 
[n. r.  poetul român Vasile Alecsandri] versul 
„La moarte mă voi duce ca lebăda, cîntînd”.. .

„Este vreun om care să poată trăi şi să nu 
vadă moartea, care să poată să-şi scape 

sufletul din Locuinţa morţilor ? (Oprire)”. 
(Psalmul 89 : 48)  Da ! Cel ce crede în Isus !
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