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Editorial. Căutaţi mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu !

 

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

„Tu eşti Simon, fiul lui Iona ; tu te vei chema  
Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). 
43 A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea  
şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis : 
„Vino după Mine.” 
44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi  
a lui Petru.
45  Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis : „Noi  
am găsit pe Acela despre care a scris Moise în  
Lege şi Prorocii : pe Isus din Nazaret , fiul lui  
Iosif.” 
46 Natanael i-a zis : „Poate ieşi ceva bun din 
Nazaret ?” „Vino şi vezi !”, i-a răspuns Filip.  
47 Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a  
zis despre el : 
„Iată cu adevărat un israelit  în care nu este  
vicleşug.” 
48 „De unde mă cunoşti ?”, I-a zis Natanael.  
Drept răspuns, Isus i-a zis : 
„Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip,  
când erai sub smochin.” 
49 Natanael I-a răspuns : 
„Rabi,  Tu  eşti  Fiul  lui  Dumnezeu,  Tu  eşti  
Împăratul lui Israel !”  50 Drept răspuns, Isus  
i-a zis : 
„Pentru  că  ţi-am  spus  că  te-am  văzut  sub 
smochin, crezi ? 
Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” 
51 Apoi i-a zis : 
„Adevărat,  adevărat  vă  spun  că,  de  acum 
încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui  
Dumnezeu  suindu-se  şi  coborându-se  peste  
Fiul omului.” 
                                          (Continuare în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 1
                    Mielul lui Dumnezeu
32 Ioan a făcut următoarea mărturisire : „Am 
văzut Duhul coborându-Se din cer ca un 
porumbel şi oprindu-Se peste El.
33 Eu nu-L cunoşteam ; dar Cel ce m-a trimis 
să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care 
vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se 
este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” 
34  Şi  eu  am  văzut  lucrul  acesta  şi  am 
mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” 

Cei dintâi ucenici
35  A doua zi,  Ioan  stătea  iarăşi  cu  doi  din  
ucenicii  lui.  36 Şi,  pe  când  privea  pe  Isus  
umblând, a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu !” 
37 Cei  doi  ucenici  l-au  auzit  rostind  aceste  
vorbe şi au mers după Isus. 
38 Isus S-a întors ; şi, când i-a văzut că merg 
după  El,  le-a  zis  :  „Ce  căutaţi  ?”  Ei  I-au 
răspuns  :  „Rabi  (care  tălmăcit  înseamnă 
Învăţătorule), unde locuieşti ?” 
39 „Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi  
au  văzut  unde  locuia  ;  şi  în  ziua  aceea  au  
rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.  
40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui  
Ioan  şi  merseseră  după  Isus,  era  Andrei,  
fratele lui Simon Petru. 
41 El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon  
şi  i-a  zis  :  „Noi  am  găsit  pe  Mesia”  (care 
tălmăcit înseamnă Hristos). 
42 Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis :

A fost odată un lustragiu care îşi câştiga existenţa, lustruind pantofii domnilor care 
intrau şi ieseau dintr-o clădire impozantă din centru. 

Niciodată nu ştiuse exact ce clădire este aceea în faţa căreia lucra de ani de zile, 
poate că era o bancă, sau poate era o bursă, poate vreun minister important, însă el ştia că 
domnii bine îmbrăcaţi care intrau acolo, opreau adeseori la el pentru a-şi lustrui pantofii. 

Lustragiul era priceput în ceea ce făcea, conştiincios şi folosea numai cremă de 
pantofi  de  cea  mai  bună  calitate.  El  era  un  om  vesel  şi  optimist.  Într-un  cuvânt  era 
mulţumit cu munca lui,  iar clienţii  lui la fel,  aşteptându-şi răbdători  rândul la lustruit. 

Într-o zi însă s-a oprit la el un client nou, mai deosebit de ceilalţi, care l-a întrebat 
prietenos  :  „Ce faci  aici  ?  Ce-i  cu  tine  aşa  de  vesel  ?  Nu  ţi-a  spus  nimeni  de  criza  
financiară ?” Ce-i drept, nu-i spusese nimeni, nici unul dintre domnii aceia bine îmbrăcaţi 
care intrau în bancă (sau ce era acolo), probabil toţi fiind însă la curent cu criza. 

„Poate că nu le pasă de tine, sau poate n-au avut suflet să îţi spună, însă criza  
financiară e pe drum şi ne va afecta absolut pe toţi, nu va scăpa nimeni, nici măcar tu,  
deşi eşti doar lustragiu. Aşa că va trebui să îţi iei măsuri din timp, ca să nu fii luat pe  
nepregătite. Aceasta e meseria mea, sunt expert, ştiu ce vorbesc”. 

După  plecarea  domnului  binevoitor,  lustragiul  a  rămas  pe  gânduri.  „Poate  că 
întradevăr  nici  unul  dintre  clienţii  lui  nu  îl  considerase  demn  să  îl  informeze  despre 
amploarea crizei financiare. Bine că i-a spus domnul cel prietenos care îi voia binele”. 

Aşa se face că lustragiul a început să ia măsuri, ca să nu fie luat pe nepregătite de 
criza financiară care avea să vină. Pentru început, a decis să folosească mai puţină cremă 
de pantofi şi să cumpere numai cremă care era de mai slabă calitate. 

Apoi a început să aloce mai puţin timp fiecărui client, pentru a putea câştiga mai 
mulţi  bani.  A început să converseze mai puţin  timp cu aceştia, considerând că nu mai 
trebuie multe vorbe. Preocupat de criza financiară a devenit îngândurat, tăcut şi îşi făcea 
treaba de mântuială. 

Aşa că, încetul cu încetul, clienţii cei fideli, cărora le plăceau veselia şi calitatea



 
 

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

În ciuda chinurilor şi a cheltuielilor de sute de dolari 
pentru tratament, aceşti oameni blestemă adesea din 
toată inima, ziua în care au început să fumeze, dar 
pretind că ei nu mai pot să se lase de fumat.
Chiar şi ulcerele duodenale care le localizează mai 
jos de stomac, produc de două ori mai multe decese 
la fumători comparativ cu nefumătorii ...
În  studiul  făcut  de  Societatea  Americană  contra 
Cancerului,  menţionat  mai  înainte,  au  fost  51  de 
decese din cauza ulcerelor  gastrice.  Fiecare  dintre 
aceşti morţi a fost un fumător. 
În  anul  1958  au  murit  de  ulcere  duodenale  şi 
gastrice 10.740 de americani.  Fumatul pricinuieşte 
multe  mii  de  decese  în  sfere  nebănuite  de  către 
cetăţeanul obişnuit.
Trebuie  menţionat  şi  efectul  fumatului  la  femei. 
Singurul motiv că sunt mai puţine femei [care mor] 
decât bărbaţi, este acela că nu au fost fumătoare atât 
de mulţi ani ca bărbaţii. Dr. P. Bernard a făcut studii 
asupra a 5458 de femei. În orice caz tutunul are un 
efect mult mai întins la femei decât la bărbaţi. El a 
observat  de exemplu că dereglările glandei  tiroide 
erau aproape de şapte ori mai frecvente la femeile 
care fumau faţă de acelea care nu fumau. (Va continua) 
viitor)Proverbe armeneşti despre bunătate
• Bunătatea de-o arunci în apă, nu se pierde. • 
Cine întinde mâna se face iubit. • Blândeţea e 
cheia  inimilor,  iar  lacrima,  paznicul 
sufletelor. • Nu cu zâmbetul exterior, pe care-l 
poate  avea  oricine,  ci  cu  zâmbetul  interior 
trebuie întâmpinaţi oamenii. A trăi cu zâmbetul 
interior. 
•  Cât  timp trăieşti,  trăieşte  în aşa fel  vremea 
aceasta  minunată,  vremea vieţii  tale,  încât  să 
nu  adaugi  nimic  mizeriilor  şi  nenorocirilor 
lumii,  ci  să  zâmbeşti  bucuriilor  şi  tainelor 
nesfârşite ale existenţei. •  Bunătatea este un 
strop de generozitate picurat din inimă. (Din 
Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
214. Omul- Chipul lui Dumnezeu

Multe picturi minunate s-au descoperit sub scoar aț  
de  var,  în  unele  biserici.  Oamenii  c utau  cuă  
precau iune i cu mult  r bdare s  desfac  p turaț ș ă ă ă ă ă  
de  var,  ca  s  ias  la  iveal  icoana  originar  înă ă ă ă  
întreaga ei frumuse e. ț
A a st  acoperit  i fa a lui Dumnezeu în sufletulș ă ă ș ț  
nostru, poate sub o scoar  de p cate i  sub unță ă ș  
înv li  de înclin ri rele. ă ș ă
Cu  precau iune,  cu  r bdare  i  cu  st ruin  vaț ă ș ă ță  
trebui s  rupem i noi aceasta scoar  i  înveli ,ă ș ță ș ș  
pentru a elibera chipul lui Dumnezeu.

i  precum sculptorul  scoate cu  dalta  un  cap deȘ  
oper  dintr-un bloc de piatr , numai prin aceea,ă ă  
c  lap d  tot ce nu se ine de el, tot a a i noi să ă ă ț ș ș ă 
d ltuim  chipul  lui  Dumnezeu,  ce  st  ascuns  înă ă  
blocul de piatr  al sufletului nostru, dep rtând dină ă  
suflet tot ce diformeaz  acest chip.ă

Caracterul rugăciunii
Tu  gândești  desigur  că  Dumnezeu  nici  nu  te 
iubește.  Câteodată  ți  se  pare  că  ești  chiar 
urmărit  de răzbunarea Lui și El îți  năruie toate 
planurile și toată fericirea ta.
Nu, prietene, Dumnezeu nu este așa ! Tu nu-L 
cunoști,  de  aceea  umbli  pretutindeni  cu  o 
caricatură de a Lui.
Ascultă cum este Dumnezeu : „El face să răsară 
soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă 
ploaie  peste  cei  drepți  și  peste  cei  nedrepți”. 
(Matei 5 : 45) Isus – Mesia – și-a folosit ultimile 
Lui puteri și cele din urmă clipe pentru a se ruga 
pentru dușmanii Lui : „Tată, iartă-i căci nu știu ce 
fac”  (Luca  23 :  24).  Când Isus  a venit  pentru 
ultima  dată  la  Ierusalim  și  n-a  avut  niciun  alt 
mijloc de  a izbăvi  această cetate nelegiuită și 
îndărătnică  a  stat  pe  Muntele  Măslinilor 
plângând - fiindcă privirea Lui profetică a văzut 
judecata  îngrozitoare  care  o  va  lovi.  Așa  este 
Dumnezeu. El îi iubește pe vrăjmașii Lui. 
Când  El  vede  încercările  celor  nelegiuiți, 
plăcerile  lor  deșarte,  necazurile,  dezamăgirile, 
suferințele și îngrijorările lor și cum sunt luați ei 
de  torentul  neînduplecat  al  vremii  spre  chinul 
etern al  iadului,  atunci  necazul  și  neputința lor 
strigă către inima Lui. El aude acest strigăt și se 
apleacă peste omul neputincios pentru a-l ajuta. 
(Continuarea în numărul viitor)

Un misionar renumit din Germania, pe nume 
Keller, a fost invitat într-un oraş din America 
pentru a vorbi locuitorilor săi. 
Acceptând  invitaţia,  merse  şi  a  fost  primit 
călduros  de  o  mulţime  mare  de  credincioşi 
care-l  conduseră  la  un  stadion  unde  îl  mai 
aşteptau alte zeci de mii de persoane.
După ce a fost prezentat de gazdă, Keller luă 
cuvântul. La un moment dat ceru să se stingă 
toate luminile, (deoarece întâlnirea avea loc în 
nocturnă).  Se  făcu  deci  întuneric  beznă  şi 
misionarul întrebă : 
„Mă vedeţi  unde mă aflu?” Lumea răspunse 
că nu. Misionarul continuă: „Acum voi aprinde 
un băţ de chibrit. Vedeţi cu toţii luminiţa?” Cu 
toţii răspunseră că da. Misionarul continuă din 
nou: 
„Vedeţi,  aşa  cum  fiecare  dintre  voi  vede 
această luminiţă, tot astfel  orice faptă bună,  
oricât ar fi ea de mică, este văzută de toţi cei  
din  jur”.  Misionarul  mai  întrebă  :  „Aveţi  
chibrituri  la  voi  ?  Dacă  da,  atunci  aprindeţi  
câte un băţ”. 
Cu toţii urmară sfatul misionarului şi se făcu o 
lumină  aşa  de  mare  pe  stadion,  încât 
întunericul a fost înghiţit. Misionarul adăugă : 
„Cu cât mai mulţi săvârşesc fapte bune, oricât 
ar fi ele de mici, cu atât lumea se schimbă în  
lumină, se schimbă în bine”. 

muncii lustragiului, au început să se rărească. Iar lustragiul, cu fiecare client pierdut, era 
mulţumit într-un fel ciudat, că domnul cel binevoitor a avut de fapt foarte multă dreptate. 

„Ce m-aş fi făcut dacă expertul nu m-ar fi prevenit din timp ? Acum aş fi fost  
probabil luat pe nepregătite de criza financiară !” De fapt, ce nu ştia el ? 

Că în faţa altei mari clădiri, (aflat la doar câteva străzi mai încolo), era locul de 
muncă al altui lustragiu, pe care nu-l prevenise nimeni despre marea criză mondială ! 

Acesta nu citea ziare, fluiera vesel şi linistit, muncea bine şi cu spor, avea mai 
mulţi  clienţi  decât  de  obicei,  iar  unii  dintre  ei  îi  povesteau  nemulţumiţi  despre  un alt 
lustragiu, care nu-şi mai făcea bine treaba, şi care devenise şi morocănos peste noapte ... 

Domnul Isus a spus : „Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând : „Ce vom mânca ?” sau :  
„Ce vom bea ?” sau : „Cu ce ne vom îmbrăca ?” 

Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că 
aveţi trebuinţă de ele.  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi  
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine ; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăşi. Ajunge zilei necazul ei”. (Evanghelia după Matei 6 : 31 – 34)

Ce să fac pentru a avea o viaţă liniştită ? Să-I predau Lui Dumnezeu controlul 
asupra vieţii mele şi în fiecare zi să îmi fac timp, pentru citirea Bibliei şi pentru rugăciune. 

Contează mult, liniştirea interioară care vine prin deschiderea faţă de Dumnezeu şi 
închiderea intenţionată faţă de informaţiile care doar ne cresc nivelul de consum interior !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Claudite iam rivos …(lat. „Închideți râurile ...”) 
– Sunt cuvintele cu care începe ultimul vers al unui 
poem pastoral al lui  Vergiliu (Egloge,  III – 111). 
Versul, în întregimea lui, sună astfel : Claudite iam 
rivos, pueri ; sat prata biberunt („Închideți – adică 
stăviliți  -  râurile,  copii  ;  câmpiile  au  băut  de 
ajuns !”). Dar în vorbire sau în scris, ca expresie, se 
citează  numai  primele  trei  cuvinte,  în  sensul  de 
„Ajunge !  Gata  !  Să terminăm !”,  și  se  folosesc 
pentru  a  cere  să  se  pună  capăt  unei  prea  lungi 
discuții, polemici, campanii, sau unui șir nesfârșit 
de citate, de extrase etc.
• Coadă de topor – Cel ce ajută cuiva ca unealtă la 
săvârșirea unei fapte rele, la o acțiune dăunătoare 
colectivității  se  face  „coadă  de  topor”,  adică 
complice la o infamie, la o trădare. Expresia este 
explicată în fabula  Toporul și pădurea de Grigore 
Alexandrescu. Eroul fabulei, un țăran de pe vremea 
când toporul încă nu avea coadă, se silea zadarnic 
să taie copacii cu fierul în mână. 
Când i-a cioplit  o coadă din lemnul  unui arbore, 
abia  atunci  a  izbutit  să  reteze  pădurea.  Coada  a 
jucat deci rolul trădătorului. În Zilele vieții tale, Ion 
Pas scrie : „Soldații au izgonit cozile de topor și au 
pus în locu-le oameni de încredere” (vol. III, pag. 
261).
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32 Ioan a făcut următoarea mărturisire : „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
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	34 Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” 
	Cei dintâi ucenici

