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Editorial. Cum trebuie comunicată o veste rea ?

 

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

Mărturia lui Ioan Botezătorul
19 Iată  mărturisirea  făcută  de  Ioan,  când 
iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi  
leviţi să-l întrebe : „Tu cine eşti ?” 
20 El a mărturisit şi n-a tăgăduit : a mărturisit  
că nu este el Hristosul. 21 Şi ei l-au întrebat :  
„Dar cine eşti ? Eşti Ilie ?” Şi el a zis : 
„Nu sunt !” „Eşti prorocul ?” Şi el a răspuns :  
„Nu !” 22 Atunci i-au zis : „Dar cine eşti ? Ca 
să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis.  Ce  
zici tu despre tine însuţi ?” 23 „Eu”, a zis el,  
„sunt glasul celui ce strigă în pustiu : „Neteziţi  
calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” 
24 Trimişii erau din partea fariseilor.  25 Ei i-
au mai pus următoarea întrebare : 
„Atunci  de  ce  botezi  dacă  nu  eşti  Hristosul,  
nici  Ilie,  nici  prorocul  ?”  26 Drept  răspuns,  
Ioan le-a zis : 
„Eu botez cu apă ; dar în mijlocul vostru stă  
Unul pe care voi  nu-L cunoaşteţi.  27 El  este  
Acela  care  vine  după  mine  –  şi  care  este  
înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg  
cureaua încălţămintei Lui.”  28 Aceste lucruri  
s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan,  
unde boteza Ioan. 

Mielul lui Dumnezeu
29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el  
şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică  
păcatul  lumii  !  30 El  este  Acela despre  care  
ziceam :  „După mine  vine  un  Om care  este  
înaintea mea, căci era înainte de mine.  31 Eu 
nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am 
venit  să  botez  cu  apă  :  ca  El  să  fie  făcut  
cunoscut lui Israel.”         (Continuare în numărul viitor)
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CAPITOLUL 1
Întruparea Cuvântului

7 El  a  venit  ca martor,  ca  să mărturisească  
despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin  
el.  8 Nu  era  el  Lumina,  ci  el  a  venit  ca  să 
mărturisească despre Lumină. 
9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care 
luminează pe orice om, venind în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin  
El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ai  
Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 
12 Dar  tuturor  celor  ce  L-au  primit,  adică 
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul  
să se facă copii ai lui Dumnezeu ;  13 născuţi  
nu din sânge,  nici  din voia firii  lor,  nici  din 
voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre  
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit  
slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului  
născut din Tatăl. – 
15 Ioan a mărturisit despre El, când a strigat :  
„El este Acela despre care ziceam eu : „Cel ce 
vine după mine este înaintea mea, pentru că  
era înainte de mine”. – 
16  Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi  
har după har ; 17 căci Legea a fost dată prin  
Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus  
Hristos. 
18 Nimeni n-a văzut  vreodată pe Dumnezeu; 
singurul  Lui  Fiu,  care  este  în  sânul  Tatălui,  
Acela L-a făcut cunoscut.”

În  vara  anului  1981,  un  actor  care  a  avut  un  rol  important  într-un  show  de 
televiziune pentru copii a murit. În piesa pe care o interpreta era cunoscut sub numele de 
domnul Hooper.

Moartea lui,  a creat o mulţime de probleme pentru echipa care punea în scenă 
această emisiune. Una dintre acestea era :  Cum să anunţe moartea acestui om îndrăgit,  
care a ajuns să fie apreciat de peste zece milioane de copii sub vârsta de şase ani ? 

O altă problemă a fost : Dacă vor decide să anunţe moartea acestui actor, cum să 
explice decesul pe înţelesul copiilor ? Ei doreau să prezinte ceea ce s-a întâmplat în aşa fel 
ca cei mici să înţeleagă realitatea, fără a fi profund afectaţi.

Scriitorul  acestui  program  de  televiziune  pentru  copii,  a  ridicat  şi  multe  alte 
întrebări : 

„Ce am dori să afle cu adevărat copiii  ? Cum vor primi ei această veste ? Ce 
întrebări vor frământa inimioarele lor, fără ca noi să le putem răspunde ?” El a afirmat : 

„Indiferent  de  modul  pe  care  îl  vom  folosi  pentru  a  comunica  această  veste,  
trebuie să spunem copiilor adevărul. Trebuie să avem înţelepciune să o facem într-un mod  
în care copiii să fie în siguranţă, fără a crea afecţiuni majore”.

Un  expert  în  consiliere,  a  subliniat  anumite  aspecte  care  nu  trebuie  să  fie 
menţionate : 
• „Să nu spuneţi copiilor :  „Domnul Hooper, s-a îmbolnăvit şi a murit” ;  pentru că nu 

toţi cei care se îmbolnăvesc vor muri. Copiii, nu pot să facă diferenţa dintre o boală  
cauzatoare de moarte şi o boală trecătoare. 

• Să nu spuneţi nici că : „Domnul Hooper a fost bătrân, de aceea a murit”. Şi părintii  
multora dintre copii sunt bătrâni. Făcând această declaraţie, aceştia vor fi afectaţi  
profund în relaţiile pe care le au cu părinţii şi bunicii lor.

• La fel să nu spuneţi nici că : „Domnul Hooper, a plecat la spital şi a murit” ! În acest  
fel se vor ridica în inima copiilor temeri false despre spital”.
După ce a menţionat ce să nu se spună, acest consilier a arătat şi ce ar trebui spus :



 
 

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

Fumatul  are  de  asemenea  un  efect  de  iritare  al 
laringelui.  Dacă un pacient are astm, el trebuie nu 
numai  să  reducă  fumatul,  ci  trebuie  să-l  lase 
complet” ...
Fumatul poate avea influenţă chiar şi asupra celor 
din cameră. F. L. Rosen şi A. Levy au raportat cazul 
unui copil care avea atacuri astmatice caracteristice, 
care au fost uşurate imediat ce părinţii săi au încetat 
să  fumeze,  dar  care  au  fost  reînnoite  atunci  când 
părinţii săi au reînceput să fumeze ...
Într-o seară am fost chemat să consult un copil în 
vârstă  de  patru  anişori,  care  lupta  între  viaţă  şi 
moarte, ca să-şi recapete respiraţia. El se afla într-o 
cameră în care şase oameni fumau. 
Chiar după ce a fost dus în camera sa de dormit şi în 
ciuda injecţiilor cu adrenalină şi alte măsuri, necazul 
persista  şi  a  trebuit  să  fie  scos  afară  din  casă  şi 
transportat într-un salon de spital fără fumători.
Ulcerele gastrointestinale sunt de asemenea produse 
şi agravate prin fumat. 
Orice medic în practica generală are un număr de 
pacienţi care sunt chinuiţi de ulcere şi care ştiu că 
fumatul este la baza necazului lor. 
(Continuarea  în numărul viitor)
 Proverbe armeneşti despre ban
• Banul e murdărie pe mâini ; când te speli, se 
duce. • Banul face lumină în loc întunecos. • 
Cuvântul banului are trecere oriunde. • Banul 
face bani. • Cine are bani n-are minte ; cine are 
minte n-are bani. • Bani să fie, că loc pentru ei 
-  destul.  •  Banul  e  ca  puşca  încărcată  a 
vânătorului : când vede vânat, trage. • Banul îi 
dă limbă celui  ce n-are.  •  Prietenul omului  e 
buzunarul său. • De ban, se tem până şi fiarele. 
•  Banul  e  rotund  :  se  rostogoleşte  până-şi 
găseşte un stăpân. • Banul, oricine l-ar folosi, 
greu e să-l păstreze. • Ai parale, ai scăpare. • 
Banul îl face pe om de piatră, iar inima blândă 
– de zahăr. Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
213. Ocupa iuneaț

„Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca 
pentru Domnul, nu ca pentru oameni,ca unii  
care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata 

moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos”. 
COLOSENI 3 : 23

Nicio  mirare  nu  este  c  oamenii  au  diferiteă  
ocupa iuni sau chem ri. Saul i David au fost regi,ț ă ș  
Ghedeon,  Samuel  au  fost  judec tori,  Aaron  iă ș  
urma ii s i preo i. În cartea În elepciunii lui Sirahș ă ț ț  
(38), se vorbe te despre în elepciunea c rturarului,ș ț ă  
despre  plugar,  me ter  de  lemn,  me ter  de  fier,ș ș  
olar. Apoi acela  Sirah zice : ș
„To i  ace tia  întru  mâinile  lor  n d jduiesc  iț ș ă ă ș  
fiecare întru me te ugul s u este în eleg tor. F rș ș ă ț ă ă ă  
de ace tia nu se zide te nici cetatea, nici vor locui,ș ș  
nici vor umbla”. (vers. 41 - 42) Sf. Pavel zice : 
„ i pe unii i-a pus Dumnezeu în biseric , întâi peȘ ă  
apostoli,  al  doilea  pe  proroci,  al  treilea  pe 
dasc li ...  ă ”. (1 Cor. 12 : 28) Deci toate ocupa iunileț  
sunt bune, numai s  ne facem datoria. ă
Într-o biseric  din Germania este un tablou careă  
zugr ve te diferite st ri ale oamenilor cu datoriileă ș ă  
lor.  Un  episcop  este  îmbr cat  în  ornate  iară  
inscrip ia zice : „Eu v  înv  pe voi”. Împ ratul areț ă ăț ă  
coroane  pe  cap  iar  inscrip ia  zice  :  „Eu  vț ă 
st pânesc”. i a a mai departe se vede un ă Ș ș general 
zicând :  „Eu v  ap r”,  agricultorul  zice :  „Eu vă ă ă 
hr nesc pe to i”.ă ț

Caracterul rugăciunii
Acela  care  este  Părintele  tuturor  -  Părintele 
mamelor şi al celor ce se numesc copiii  Lui în 
cer şi pe pământ – ne poartă şi nouă de grijă.
Neputinţa nostră este o singură rugă către inima 
Lui  de  Tată.  Şi  El  este  întotdeauna  gata  să 
asculte această rugă şi s-o împlinească. 
El stă ziua şi noaptea la dispoziţia noastră, deşi 
de cele mai multe ori noi nici nu observăm şi cu 
atât mai puţin Îi mulţumim.
Ca mamă înţelegi şi asta mai bine decât noi. Tu 
îngrijeşti  zi  şi  noapte  de  micuţ,  deşi  el  nu 
înţelege nimic din sacrificiul ce-l faci şi că suferi 
din cauza lui. 
El nici nu-ţi mulţumeşte, şi este adesea supărat 
şi chiar rebel faţă de tine. 
Dar  tu  nu  te  laşi  abătută,  ci  asculţi  neîncetat 
rugile  pe care neputinţa lui  le  adresează către 
inima ta de mamă. 
La fel este şi cu Dumnezeu.
Numai cu deosebirea că El face totul desăvârşit, 
pe  câtă  vreme  dragostea  omenească  rămâne 
după cum ştim, nedesăvârşită. 
După cum o mamă adevărată îşi consacră viaţa 
îngrijirii  copilului  ei,  tot  astfel  îşi  consacră  şi 
Dumnezeu Cel veşnic viaţa Lui eternă pentru a 
îngriji de omenirea păcătoasă. 
Aşa este Dumnezeu faţă de fiecare. Şi cu tine – 
nepocăitul meu cititor.     (Continuarea în numărul viitor)

Pastorul Daniel Brânzei, a scris despre ce s-a 
petrecut  în  familia  soţiei  lui,  în  anul  1958. 
Bunica soţiei lui, era bolnavă cu inima. 
Soțul ei, David, a aflat că în aceeași zi au fost 
arestați  și  fiul  lor,  Traian,  și  ginerele  lor, 
Simion. Cum să-i comunice soţul, soţiei lui o 
astfel de veste ? Se întreba : 
„Oare nu va muri ea imediat ce-i va spune ?”
După ce s-a rugat, soţul credincios a folosit o 
stratagemă. S-a dus la ea vesel și a întrebat-o 
: ,,Nu-i așa că ți-ar place să-i ai pe ai tăi tari în  
credință,  gata  să  sufere  pentru  Domnul  ?“
,,Ba așa-i. Așa mi-ar place. Așa mă rog și așa 
să dea Dumnezeu“.
,,No,  bucură-te  atunci,  că  pe  Traian  și  pe 
Simion i-a arestat Securitatea !“
,,I-a arestat ! Atunci hai să ne rugăm pentru 
ei, să fie tari“, a zis femeia. 
Cum trebuie anunţată o veste rea ? Contează foarte 
mult să ţinem cont de destinatar. Apoi să ştim că, 
în  general,  oamenii  aud  doar  prima  parte  a 
mesajului,  (care  trebuie  să  fie  pozitiv).  Un 
exemplu de mod în care se face transmiterea unei 
veşti, îl avem în viaţa apostolului Pavel. El a scris : 
„ ... chiar acum a venit Timotei de la voi la noi şi  
ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea  
voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere  
aminte despre noi şi  că doriţi să ne vedeţi, cum 
dorim şi noi să vă vedem pe voi”. (I Tes. 3 : 6). 

„Cu siguranţă trebuie arătată realitatea. Să se anunţe că Domnul Hooper nu se va  
mai întoarce şi tuturor ne va fi dor de el. Dacă vă pare rău şi sunteţi întristaţi, toţi suferim  
la fel !”

Spectacolul care a urmat, în care trebuia anunţată moartea domnului Hooper, a 
avut loc în  Ziua Mulţumirii. În această zi părinţii puteau urmări emisiunea împreună cu 
copiii lor.

Ca să prezinte adevărul, realizatorii emisiunii au aranjat ca în timpul emisiunii, în 
platou să intre un vultur mare, care să aduca poze pentru toţi actorii din scenă. 

Vulturul i-a anunţat că are o surpriză pentru fiecare. În timp ce împărţea pozele, a 
rămas cu cea a domnului Hooper. Ridicând poza acestui actor, vulturul a spus : 

„Ard  de  nerabdare  să-i  dau  poza  domnului  Hooper  !  Dar  unde  este  domnul  
Hooper ?” i-a întrebat pe toţi cei din scenă ! „Vreau să-i dau poza !”

Un actor din scenă a intervenit în acele momente spunând : „Vulture nu fi uituc !  
Nu ştii că ţi-am spus deja : „Domnul Hooper a murit” ! Nu mai este printre noi !” 

„Oh da !”, a răspuns vulturul. „Am să-i dau poza când se va întoarce !” În acel 
moment, toţi ceilalţi actori au înconjurat vulturul spunându-i : 

„Vulture mare ; domnul Hooper, nu se mai întoarce. Să ştii de acum că toţi cei ce  
mor nu se mai întorc ... numai dacă sunt prieteni cu Domnul Isus !” Ce adevăr măreţ, spus 
pe înţelesul copiilor. Se vor ridica din mormânt, sau vor veni pe norii cerului, numai cei ce 
sunt prieteni cu Domnul Isus ! Ai şi tu speranţa Învierii ? (Preluat de pe www.misiune.ro) 

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Cât nisipul mării şi ţărâna … – Homer,  Iliada 
(cântul IX, vers. 385). Viteazul Ahile, primind solia 
trimisă  de  Agamemnon,  respinge  propunerile  de 
împăcare  :  „Chiar  de  mi-ar  da  bogăţii  cât  este 
nisipul  şi  colbul,  /  Nu va  putea  să-mi  înduplece 
inima Atrid Agamemnon”. (Traducere : G. Murnu)
Expresia  lui  Homer  :  „Cât  nisipul  mării”  s-a 
introdus  mai  în  toate  limbile,  spre  a  desemna  o 
multitudine,  un  număr  mare,  o  cantitate  imensă. 
[N. r. De fapt expresia este mult mai veche, ea fiind 
găsită  mai  întâi  în  Biblie.  Iacov  Îi  spunea  Lui 
Dumnezeu : „Şi Tu ai zis : „Eu voi îngriji ca să-ţi  
meargă  bine  şi-ţi  voi  face  sămânţa  ca nisipul  
mării, care, de mult ce este, nu se poate număra”. 
(Geneza 32 : 12) La fel în Gen. 41 : 49, Ios.11 : 4].
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