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Editorial. Fapte sau vorbe ? (II)

 

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

11 Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim 
ce ştim şi mărturisim ce am văzut ; şi voi nu 
primiţi mărturia Noastră.
12  Dacă  v-am  vorbit  despre  lucruri  
pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când 
vă  voi  vorbi  despre  lucrurile  cereşti  ?
13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-
a coborât din cer, adică Fiul omului care este  
în cer.

Şarpele de aramă
14  Şi,  după  cum  a  înălţat  Moise  şarpele  în  
pustiu,  tot  aşa  trebuie  să  fie  înălţat  şi  Fiul  
omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu  
piară,  ci  să  aibă  viaţa  veşnică.
16 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.
17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său 
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie  
mântuită prin El.
18 Oricine crede în El nu este  judecat  ;  dar  
cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a  
crezut  în  Numele  singurului  Fiu  al  lui  
Dumnezeu.
19  Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată 
venită Lumina în lume, oamenii  au iubit  mai 
mult  întunericul  decât  lumina,  pentru  că 
faptele lor erau rele.
20  Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu  
vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21 Dar  cine  lucrează  după  adevăr  vine  la 
lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă  
sunt făcute în Dumnezeu.”  (Va continua) 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 3
Isus şi Nicodim

1 Între farisei era un om cu numele Nicodim,  
un fruntaş al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus,  
noaptea, şi I-a zis : 
„Învăţătorule,  ştim că eşti un Învăţător venit  
de la Dumnezeu ; căci nimeni nu poate face  
semnele  pe  care  le  faci  Tu,  dacă  nu  este  
Dumnezeu cu el.” 
3  Drept  răspuns,  Isus  i-a  zis  :  „Adevărat,  
adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte  
din  nou,  nu  poate  vedea  Împărăţia  lui  
Dumnezeu.” 
4 Nicodim I-a zis : 
„Cum se poate naşte un om bătrân ? Poate el  
să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi  
să se nască ?” 5 Isus i-a răspuns : 
„Adevărat,  adevărat  îţi  spun că,  dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 
6 Ce este născut din carne este carne,  şi  ce  
este născut din Duh este duh. 
7 Nu  te  mira  că  ţi-am zis  :  „Trebuie  să  vă  
naşteţi din nou.” 
8 Vântul  suflă  încotro vrea  şi-i  auzi  vuietul;  
dar nu ştii  de unde vine,  nici  încotro merge.  
Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” 
9  Nicodim I-a zis  :  „Cum se poate face aşa  
ceva ?” 10 Isus i-a răspuns : 
„Tu  eşti  învăţătorul  lui  Israel  şi  nu  pricepi  
aceste lucruri ? 

„Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus  
şi I-a şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa de mirosul mirului. 

Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a  
zis  :  „De  ce  nu  s-a  vândut  acest  mir  cu  trei  sute  de  lei  şi  să  se  fi  dat  săracilor  ?” 
(Evanghelia după Ioan 12 : 3 - 5)

Iuda prin ce a făcut, practic şi-a arăta dispreţul faţă de Domnul Isus ! Cu alte 
cuvinte, el i-a transmis Mariei, (în auzul celor din jurul lor), acest mesaj : 

„Lui  Ţi-ai  găsit  să-I  faci  un cadou ? Dacă chiar  voiai  să  faci  ceva folositor,  
trebuia să dai banii aceştia săracilor, nu Lui Isus. El nu merită”.

În ce situaţie L-a pus pe Isus, s-a pus pe sine dar şi  pe Maria ! Dacă era să-i 
răspundă după gravitatea gestului,  Domnul Isus ar  fi  trebuit  ca să-l  dea afară  pe Iuda, 
imediat şi să rupă orice legătură cu un astfel de om care a dovedit un caracter josnic !

Iuda, (deşi era doar venit în vizită acolo, nu îi era nici superior Mariei şi nu avea 
practic nici un fel de autoritate în casa ei), totuşi a întrebat :

„De ce nu s-a vândut acest mir  cu trei sute de lei şi  să se fi dat săracilor ?” 
(Evanghelia după Ioan 12 : 5) A greşit şi prin faptul că a spus preţul cadoului. 

În mod normal rupi eticheta cadoului pe care îl oferi, datorită faptului că dragostea 
nu este  o formă de comerţ  :  „Îţi  ofer  atât,  ai  grijă  să-mi faci  un cadou de-o valoare  
apropiată !” 

 Iuda a mai spus şi ce-ar fi trebuit să facă Maria, după ce-a cumpărat cadoul ... să-l 
revândă pentru a da bani săracilor, nu lucruri ! Iuda părea a fi acolo şeful. El decidea ce-ar 
fi trebuit să facă fiecare cu banii lor, cine merită ceva, ce să dea, cui să dea etc. 

III. Isus este Cel ce intervine : iartă şi face pace
„Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine ; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni  

afară : căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. 
Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l  

înviez în ziua de apoi”. (Evanghelia după Ioan 6 : 37 - 39)



 
 

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

Capitolul 5. Boli coronariene şi cancer 
Dar tutunul este dovedit un duşman a zeci de mii în 
fiecare an şi guvernul pare să închidă ochii în faţa 
acestei realităţi. Să privim în faţă şi cinstit motivul 
care stă la baza acestui paradox. 
Orice partid politic care ar ataca cele cinci miliarde 
de  dolari  ale  industriei  tutunului  ar  comite  o 
sinucidere politică.  Societăţile cu merişoare pot să 
se  scalde  în  noroi,  dar  nu  merişorii  goliaţi  ai 
nicotinei. Cu toate că guvernul numără cu sutele de 
mii  pe ucişii săi prin tutun,  nu renunţă să numere 
nici miloanele de dolari realizate din taxele pe ţigări, 
părând a fi lipsit de conştiinţă ... 
De ce îşi bagă oamenii capul în laţul obiceiului de a 
fuma ?  Nu din cauză  că  ar  fi  o  senzaţie  plăcută, 
deoarece la început mulţi au greţuri. 
De  ce  încep  atunci  să  fumeze  ?  Îmi  amintese  de 
sosirea  noastră  la  Philadelphia  după  unul  din 
turneele din Africa. 
În  timp  ce  făceam  cumpărături  într-un  mare 
magazin, fetiţa noastră în vârstă de trei ani a băgat 
nişte bucăţele de hârtie în gură. După ce i le-am scos 
am întrebat-o: "Linda de ce ai băgat aceste bucăţele 
de hârtie în gură ?" "Tăticule, orice om în America 
are  foc  în  gură  ;  acesta  este  focul  meu",  mi-a 
răspuns fetiţa.                 (Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre chibzuinţă
• Măsoară de zece ori, taie o dată. • Cât nu vezi 
patruzeci de nuci la un loc, nu azvârli cu piatra. 
• Chiar de găseşti aur pe jos, întâi numără-l şi 
abia apoi ia-l. • Strâmtorează-te în zilele largi, 
ca  să  trăieşti  din  larg  când  ai  să  te  afli  la 
strâmtoare. • Omul devine - pur şi simplu - o 
maşinărie,  atunci  când  îi  lipseşte  chibzuinţa 
sau,  mai  exact,  conştiinţa.  Speranţa  nu  este 
altceva decât o consecinţă a chibzuinţei. Câtă 
vreme  speranţa  nu  e  clădită  pe  o  adevărată 
chibzuinţă, ea rămâne doar o autoamăgire. (Din 
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Cartea veche  
216. Omul f r  Dumnezeuă ă

Un tablou al unui pictor tân r era mult admirat laă  
expozi ia de tablouri a unui ora .  ţ ş Tabloul acesta 
înf i a  un  viscol  care  îndoia  i  rupea  crengileăţ ş ş  
arborilor.  Ploaia  c dea  toren ial.  Nu  lipseau  dină ţ  
cadru nici fulgerele care str b teau v zduhul. Subă ă ă  
un copac se vedeau tupila i doi b ie a i înfrica iţ ă ţ ş ţ  
de  furtun .ă  Acest  tablou  impresionant  înf i aăţ ş  
m re ,  groz via  unei  tempest i  ă ţ ă ăţ [n.r.  furtuni] 
trec toare.  Îi  lipsea  îns  ceva :  punctul  lini titor,ă ă ş  
nota religioas . Copiii refugia i sub copac nu erauă ţ  
înf i a i cu vreun gest al încrederii în Dumnezeu.ăţ ş ţ  
Via a  omeneasc  cu  viforele  ei,  cu  multele  eiţ ă  
n cazuri i lovituri ale sor ii, adesea se aseam nă ş ţ ă ă 
cu acest tablou. Nici aici nu vedem semnul de t rieă  
sufleteasc ,  caracterul  religios  biruitor  deă  
adversit i  ale  sor ii.  Nu-l  vedem,  pentru  căţ ţ ă 
vedem numai  pe omul,  care  se  crede tare,  care 
tun  i fulger  în jurul lui, dar la Dumnezeu nu seă ş ă  
gânde te.  Un  asemenea  tablou  vedem  cândş  
p rin ii nu împ rt esc copiilor educa ie religioas ,ă ţ ă ăş ţ ă  
nu se roag  cu ei i nu le vorbesc de Dumnezeu.ă ş

Caracterul rugăciunii
Strigătele  mele  pot  fi  oare  socotite  ca  o 
rugăciune ? Nu sunt acestea numai nişte vorbe, 
sau cuvinte goale ? Ajung el  oare mai sus de 
acoperiş ? Dacă nu se află mai multă seriozitate 
spirituală şi o voinţă mai fermă în rugăciune, ea  
nu  va  fi  o  rugăciune  pe  care  Dumnezeu  s-o 
asculte”.
Neputinciosul  meu prieten,  neputinţa  ta este o 
rugă puternică, care se suie către inima de Tată 
a Lui Dumnezeu. El a ascultat-o din prima clipă, 
când  tu  i-ai  expus  cinstit  necazul  tău.  El  îşi 
pleacă zi şi noapte urechea spre pământ, pentru 
a asculta dacă vreunul din copiii Lui neputincioşi, 
I Se adresează la vreme de necaz.
Ascultă  mai  departe  :  Nu  rugăciunea  ta  este 
aceea  care-L  pune  pe  Dumnezeu  în  mişcare 
pentru a te mântui.  Nu, ci ruga ta este un rod 
produs de ciocănitul lui Isus la inima ta, şi care 
ţi-a spus că EL vrea să intre la tine, în necazul 
tău. Tu crezi că totul ţi-e refuzat, pentru că nu ştii 
să te rogi. 
Prietene, ceea ce este hotărâtor în rugăciunea 
ta,  este tocmai neputinţa  de care te plângi  tu. 
Rugăciune  însemnează  a-ţi  deschide  inima, 
lăsându-L  pe  Isus  să  intre  în  necazul  tău. 
Neputinţa mea este aceea care-i deschide larg 
uşa  lui  Isus,  pentru  a-I  da  acces  la  toate 
necazurile mele ...          (Continuarea în numărul viitor)

Un om de  40  de  ani  îşi  mai  aduce  aminte 
foarte bine o remarcă făcută cu 25 de ani în 
urmă, atunci când fratele său mai în vârstă a 
remarcat : „Atunci când speli motocicleta, nu 
ştiu cum o faci să arate aşa de bine. Eu nu  
pot să o fac aşa de bine.” Poate că a spus-o 
doar în speranţa că fratele său mai tânăr o va 
spăla în  fiecare săptămână !  Indiferent  însă 
de motivaţia acestuia, ceva aşa de simplu a 
lăsat o mare impresie. Aveţi şi voi un frate sau 
o soră mai mici decât voi ? Poate că nici nu 
vă  imaginaţi  cum aţi  putea   să  le  modelaţi 
vieţile cu simple complimente ca şi acestea !
În Biblie, (în cartea Proverbe, capitolul 25 : 
11)  scrie  că  :  „Un  cuvânt  spus  la  vremea 
potrivită  este  ca  nişte  mere  de  aur  într-un  
coşuleţ de argint”. Cum putem înţelege acest 
verset ? Există oare mere de aur ? La această 
întrebare cei mai mulţi ar răspunde, (siguri pe 
ei) :  Nu !  Se ştie mai puţin că  mere de aur 
(era  în  vechime),  expresia  folosită  pentru 
portocale  !  Dacă  înţelegem  proverbul  aşa, 
deducem că în viaţă contează foarte mult nu 
doar  ce  spunem,  (cuvântul  de  valoare  care 
poate fi de aur, adică de mare preţ pentru cel 
care are nevoie de el),  ci  şi  felul  în care îl 
spunem ... în aşa fel încât să fie bine primit !

Este admirabilă reacţia Domnului Isus ! El nu l-a exclus pe Iuda din grupul lor, ci 
l-a iertat şi  nu i-a pus nici măcar o întrebare, (pentru a-l face să-şi verifice motivaţiile 
gesturilor lui), ci i-a spus doar atât :

„Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele ... ”. (Evanghelia 
după Ioan 12 : 7) Dar  este limpede că aceste comentarii ale lui Iuda Iscarioteanul, au adus 
supărare în sufletul Mariei, i-au stricat bucuria, au urâţit atmosfera etc., doar pentru că Iuda 
Iscarioteanul, avea alte idei ...

Concluzie :
Cu cine mă asemăn ? 

• Cu Maria (înfăptuitorul, cel ce este darnic şi-I face cadouri lui Isus) ? 
• Cu Iuda Iscarioteanul (comentatorul, judecătorul care înveninează atmosfera din 

locul în care este prezent), sau :
• cu Domnul Isus (care mai dă o şansă, mai iartă încă o dată, îngăduie ...) ?

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Corint : „De aceea să nu judecaţi nimic  
înainte de vreme,  până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în  
întuneric  şi  va descoperi  gândurile  inimilor.  Atunci,  fiecare îşi  va căpăta lauda de la  
Dumnezeu”. (I Corinteni 4 : 5) De multe ori greşim, (fiind totuşi bine intenţionaţi şi dorind 
să facem pace între două persoane), deoarece nu aşteptăm ca Dumnezeu să intervină !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Cocoşul galic - E emblema naţională a Franţei 
revoluţionare  [n.r.  la  ora  actuală  este  simbolul 
neoficial  al  Franţei].  De  multe  ori,  vorbindu-se 
despre Franţa, i se spune „Cocoşul galic”. Această 
emblemă  are  o  dublă  explicaţie  :  1.  Romanii  îi 
numeu gali pe locuitorii Franţei de azi şi se pare că 
le-au dat acest nume, fiindcă mulţi dintre ei purtau 
moţuri roşcate. Aceste moţuri le-au evocat crestele 
cocoşilor, iar în latineşte gallus înseamnă cocoş. 2. 
După  revoluţia  de  la  1879,  în  căutarea  unei 
embleme  pentru  baterea  monedelor  noi  (care  să 
înlocuiască  „ludovicii”),  juriul,  instituit  pentru 
concurs,  a  recomandat  un  cocoş,  gândindu-se  la 
deşteptare,  la  vigilenţă,  la  trezirea  conştiinţelor. 
Poporul însă, când a văzut „cocoşul” pe monedele 
de  20  de  franci,  a  făcut  legătură  cu  vechii  gali. 
Cocoşul  a  fost  decretat  emblemă  naţională.  Mai 
târziu,  Napoleon  a  desfiinţat  acest  simbol.  Dar 
cocoşul a revenit  o dată cu revoluţia de la 1830, 
începând să fie aplicat şi pe drapele. Sub a Treia 
Republică (1871) a căpătat o mai mare răspândire 
(pe monede în special), a devenit alegoria Franţei.
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