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Editorial. Castelul Vieții Tale (I)

 

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

totuşi  nimeni  nu  primeşte  mărturia  Lui.
33 Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin  
aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
34 Căci  Acela  pe  care  L-a  trimis  Dumnezeu 
vorbeşte  cuvintele  lui  Dumnezeu,  pentru  că  
Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.
35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile  
în mâna Lui.
36  Cine crede în Fiul are viaţa veşnică ; dar  
cine  nu  crede  în  Fiul  nu  va  vedea  viaţa,  ci  
mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” 

CAPITOLUL 4
Samariteanca

1 Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face  
şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. 
2 Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.
3  Atunci  a  părăsit  Iudeea  şi  S-a  întors  în  
Galileea.  4  Fiindcă  trebuia  să  treacă  prin 
Samaria, 5 a ajuns lângă o cetate din ţinutul  
Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe  
care-l dăduse Iacov fiului său Iosif.
6 Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit  
de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe  
la ceasul al şaselea.
7 A venit o femeie din Samaria să scoată apă.  
„Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus.
8 Căci  ucenicii  Lui  se  duseseră  în  cetate  să  
cumpere de ale mâncării.
9  Femeia  samariteană  I-a  zis  :  „Cum  Tu,  
iudeu,  ceri  să  bei  de  la  mine,  femeie 
samariteană  ?”  –  Iudeii,  în  adevăr,  n-au  
legături  cu  samaritenii.  – 10  Drept  răspuns,  
Isus i-a zis : „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui  
Dumnezeu ...  (Va continua)                                 
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CAPITOLUL 3
O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în  
ţinutul Iudeii ; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
23 Ioan  boteza  şi  el  în  Enon,  aproape  de  
Salim,  pentru  că  acolo  erau  multe  ape  ;  şi  
oamenii veneau ca să fie botezaţi.
24 Căci  Ioan  încă  nu  fusese  aruncat  în  
temniţă.
25 Între ucenicii lui Ioan şi între un iudeu s-a 
iscat o neînţelegere cu privire la curăţare. 
26 Au venit deci la Ioan şi i-au zis :
„Învăţătorule,  Cel  ce era  cu tine dincolo de 
Iordan şi despre care ai mărturisit tu, iată că 
botează, şi toţi oamenii se duc la El.”
27 Drept  răspuns,  Ioan  i-a  zis  :  „Omul  nu 
poate primi decât ce-i este dat din cer.
28  Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis :  
„Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea 
Lui.”
29 Cine are mireasă este mire ; dar prietenul  
mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte  
mult  când  aude  glasul  mirelui  :  şi  această 
bucurie, care este a mea, este deplină.
30 Trebuie  ca  El  să  crească,  iar  eu  să  mă  
micşorez.
31 Cel ce vine din cer este mai presus de toţi ;  
cel  ce  este  de  pe  pământ  este  pământesc  şi  
vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer  
este mai presus de toţi.
32 El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi

A fost odată un om care s-a hotărât să facă o excursie prin Europa. Ajungând în 
Marea Britanie, din aeroport a cumpărat un ghid de călătorie care cuprindea castelele ce 
pot fi vizitate, în el fiind menționate zilele și orele de vizită, uneori acestea fiind foarte 
limitate.  Pe  una  dintre  paginile  ghidului,  omul  respectiv  a  văzut  o  ofertă  specială  : 
„Castelul Vieții Tale”. 

Din fotografiile prezentate, castelul nu era mai bun sau mai rău ca altele … Ghidul 
mai indica faptul că, din motive care vor fi anunțate mai târziu, pentru vizitarea castelului 
nu se percepe taxa la intrare, ci la ieșire, iar coordonarea zilei și orei vizitei, urmează a fi 
făcută individual, la numărul de telefon indicat.

Intrigat de oferta neobișnuită, domnul respectiv, de cum a ajuns la hotel, a format 
numărul de telefon și s-a  înțeles cu proprietarul pentru data vizitei.

„Totul în lume decurge după anumite legi” – era inscripționat la intrarea în castel, 
iar la ușă vizitatorul a fost întâmpinat cu foarte multă amabilitate de către un om îmbrăcat 
într-o fustă tipic scoțiană, în carouri.

- Ceilalți vizitatori au intrat deja ? – se interesă turistul.
- Ceilalți  vizitatori ? – se miră omul. Nu, nu mai e nimeni, vizitele în castelul 

nostru se efectuează individual și nu oferim nici serviciile unui ghid.
Nespunând  nimic  cu  referire  la  programul  de  lucru,  el  a  început  a-i  povesti 

turistului istoria castelului și a făcut o trecere în revistă a tuturor lucrurilor notabile care pot 
fi admirate acolo : tablourile de pe pereți, sala cu modele de armuri de lângă intrare, armele 
militare din camera de sub scări, catacombele și camera de tortură din temniță. 

Când a terminat povestirea, el i-a înmânat vizitatorului o lingură și i-a cerut ca pe 
parcursul întregii călătorii să țină lingura cu partea concavă în sus.

- Și asta de ce? – a întrebat el nedumerit.
- Acestea sunt regulile noastre. Noi nu percepem o taxă de intrare, iar costul vizitei 

îl stabilim în felul următor : fiecărui vizitator îi dăm o lingură, umplută cu nisip fin, în 
aceasta fiind exact o sută de grame de nisip, iar vizitatorul trebuie să poarte această



 
 

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 
La  preadolescenţi  şi  adolescenţi,  fumatul  este  un 
semn  al  maturităţii.  Este  o  acreditare  de  a  arăta 
lumii  că  au ajuns la  maturitate.  De ce  continuă?  
Nicotina, fie inhalată, fie injectată cu un ac, este 
un drog  ce  produce  obişnuinţă  şi  cere  tot  mai 
mult  şi  mai  mult.  Îmi  amintesc  de o tânără  care 
frecventa un institut superior acum câţiva ani. 
Ea  se  credea  destul  de  emancipată  şi  inteligentă 
pentru a-şi permite să fumeze puţin, pe ascuns. 
Ea considera  regulamentele  colegiului  ca  fanatice, 
radicale  şi  nebuneşti.  Deoarece  comportarea  ei 
trebuia să fie prea rigidă, până la urmă a plecat din 
acest colegiu în altă parte. Au trecut foarte mulţi ani 
de atunci. Spre surpriza mea, acum câteva luni m-a 
chemat la telefon ca să mă întrebe ce ar putea face 
ca să nu mai fumeze. A intervenit ceva şi dânsa ar fi 
dorit să se debaraseze de acest obicei. 
O  de  aş  cunoaşte  un  leac  s-o  fac  fericită  şi  s-o 
eliberez din sclavia aceasta. Acum ea recunoaşte că 
maturitatea de care era mândră acum câţiva ani, este 
astăzi  cea mai  dezamăgitoare  iluzie.  Libertatea  pe 
care a căutat-o, a înrobit-o şi acum o chinuia. 
Unul  din  colegii  mei,  un  medic,  a  abandonat 
fumatul acum şase ani, după ce fumase majoritatea 
vieţii lui. L-am întrebat dacă i-a fost greu să se lase 
de fumat. "NU" spuse el continuând "după ce mi-am 
venit  cu  adevărat  în  fire  şi  m-am eliberat,  m-am 
descotorosit  de  cea  mai  mare  pacoste  din  viaţa 
mea."                              (Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre cinste
•  Omul  necinstit  nu  prinde  cheag.  •  Câştigul 
necinstit, vântul îl spulberă. • Omul cinstit, dacă se 
preface în fir  de păr,  nu se rupe ;  omul  necinstit, 
dacă se preface în bârnă, se rupe. • Mai bun e un 
nume cinstit, decât toată bogăţia lumii. • Zidul drept 
nu se  prăbuşeşte.  •  Cine merge pe un drum drept 
poate fi văzut şi-n oglindă. • Dacă omenirea toată ar 
fi  cinstită,  n-am fi  ştiut  ce înseamnă cinstea. (Din 
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Cartea veche  
218. Pacea

„Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi  
ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită !” 

PROVERBE 15 : 23
Principele Leon, înv celul lui Platon, se chema iăţă ş  
Leon  în eleptul.  Când  Filip  Macedoneanul  veniţ  
împotriva Bizan ului, Leon îl întreb  : ţ ă
„Spune-mi de ce ai venit s  asediezi satele noastreă  
pa nice ?” Filip zise : ş
„Iubirea cea mare fa  de ara ta m-a adus aici.ţă ţ  
Voiu  îmbr i a  cu  iubire  ara  ta  ca  s  o  câ tigăţ ş ţ ă ş  
pentru mine”. Atunci Leon îi r spunse : ă
„Ah ! Iubite amice ! În cazul acesta n-ar fi trebuit 
s  vii cu arme împotriva noastr , ci cu mul imeaă ă ţ  
muzicilor minunate, fiindc  cei ce se iubesc dorescă  
dansurile,  ospe ele  i  petrecerile,  care  s -iţ ş ă  
înveseleasc ”. ă
Prin acest r spuns, nu numai c  l-a re inut pe Filipă ă ţ  
de  la  începerea  ostilit ilor,  ci  i-a  câ tigat  iăţ ş ş  
amici ia,  desp r indu-se  unul  de  altul  printr-oţ ă ţ  
strângere de mân  prieteneasc .ă ă

Caracterul rugăciunii
Dar  de  ce  nu-mi  răspunde  EL ?  Te  întrebi  tu 
încurcat.  El  ţi-a răspuns la rugăciunea ta,  şi  a 
intrat la tine, prin uşa pe care tu ai deschis-o prin 
neputinţa ta. El locuieşte deja în inima ta, şi face 
acolo, lucrarea Lui cea bună. Însă tu n-ai înţeles 
încă bine răspunsul Lui. 
Noi  ne  rugăm  şi  căpătăm  răspuns,  dar  nu 
înţelegem numaidecât răspunsul Lui, iar adesea 
îl înţelegem abia după multă vreme.
Tu  ai  aşteptat  un  anumit  răspuns  de  la 
Dumnezeu : pace, certitudine, bucurie în inimă, 
şi dacă tu nu le primeşti, crezi că Dumnezeu nu 
ţi-a răspuns. Domnul are multe să ne spună şi 
mult să lucreze în noi, ceea ce noi nu înţelegem 
numaidecât. Noi suntem nerăbdători, şi am dori 
ca El să facă sau să spună altceva – ca şi Petru 
la spălarea picioarelor (Ioan 13 : 1 – 10). 
Dar  Isus  nu  Se  lasă  abătut  de  nepriceperea 
noastră. El merge liniştit înainte şi spune : 
„Ce  fac  Eu,  tu  nu  pricepi  acum,  dar  vei  
pricepe după aceea”. (versetul 7) De aceea nu 
te speria de neputinţa ta, şi mai înainte de toate, 
nu te abate de la rugă, căci ea este de fapt taina 
şi puterea de conducere a rugăciunii. 
De aceea, încearcă mai bine să-I mulţumeşti lui 
Dumnezeu pentru neputinţa ta. Ea este un dar 
din cele mai mari, pe care Dumnezeu ni le poate 
dărui ...                                                     (Va urma)

Un om spărgea piatră dintr-o stâncă. Lucra în 
arşiţă, plin de sudoare şi aplecat pe genunchi. 
Un creştin trecând pe acolo zise :
-  Ce bine ar  fi  să pot  sparge şi  eu tot  aşa  
inimile cele de piatră ale ascultătorilor mei ...
-  Ca să reuşesc să sparg piatra, eu stau în  
genunchi,  a  răspuns  muncitorul.  Lucraţi  şi 
dumneavoastră  în  genunchi  şi  atunci cu 
siguranţă veţi avea reuşită !

Când să ÎL rog pe Dumnezeu ?
• În special dimineaţa, înainte de a începe 

activităţile zilei  :  „Doamne, auzi-mi glasul  
dimineaţa  !  Dimineaţa  eu  îmi  îndrept  
rugăciunea spre Tine şi aştept”. (Psalm 5:3) 
• când  am  probleme  :  „Răspunde-mi,  

când strig,  Dumnezeul  neprihănirii  mele :  
scoate-mă  la  loc  larg,  când  sunt  la  
strâmtorare  !  Ai  milă  de  mine,  ascultă-mi  
rugăciunea !” (Psalmul 4 : 1) 

Ce face Dumnezeu, atunci când este 
chemat în ajutor ?

• „Domnul  ...  ascultă  rugăciunea  celor  
neprihăniţi”. (Proverbe 15 : 29)
• „Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul  

îmi primeşte rugăciunea !” (Psalmul 6 : 9) 
Dumnezeu ascultă rugăciunea !

lingură cu el pe toată durata vizitei. 
După terminarea acesteia, măsurăm nisipul  rămas în lingură,  iar pentru fiecare 

gram lipsă se achită o liră sterlină.
- Și dacă nu vărs niciun gram ?
- Oh, în acest caz, vizita este gratuită.
Vizitatorul a fost surprins și amuzat de o astfel de condiție. Gazda primitoare a 

umplut lingura cu nisip și excursia vizitatorului a început.
Încrezător în puterea mâinilor sale, el a început să urce încet treptele, neluându-și 

privirea de la lingura. În partea de sus, lângă galeria de tablouri, el a decis să nu meargă, 
pentru că vântul sufla puternic și putea vărsa nisipul. 

A coborât sub scări pentru a ajunge la sala cu arme militare, însă stând sub scară, 
și-a dat seama că, pentru a ajunge în acea sală, trebuie să treacă peste o balustradă. 

Lucrul acesta nu i-ar fi pus viața în pericol, dar se gândea că sigur avea să ducă la 
vărsarea nisipului din lingură, așa că s-a limitat să examineze camera de la distanță. 

Pentru același motiv, omul venit în vizită nu a coborât nici în temniță, (deoarece 
trebuia să meargă pe niște scări foarte abrupte). Foarte mulțumit de faptul  că a păstrat 
conținutul din lingură intact, a început să se îndrepte spre locul de unde și-a început turul. 

Acolo era așteptat de persoana în fustă scoțiană, cu o balanță în mână. Vizitatorul a 
golit conținutul din lingură în balanță și a asteptat nerăbdător rezultatul.

- Surprinzător, ați pierdut doar jumătate de gram ...            (Continuarea în nr. următor)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Colos cu picioarele de lut – În cartea profetului 
Daniel  (din  Biblie)  se  istoriseşte  că  regele 
Nabucodonosor  al  Babilonului  a  visat  odată  un 
asemenea colos. 
Chemând  pe  proorocul  Daniel  să-i  tălmăcească 
visul,  acesta  i-a  spus  (prevestindu-i  astfel 
prăbuşirea)  că  uriaşul  cu  „picioarele  de  lut” 
înseamnă o împărăţie mare „fără temeinicie”, căci 
o  piatră  aruncată  în  picioarele  colosului  îl  poate 
răsturna cu uşurinţă.
După ce  filosoful  Diderot  a  vizitat  Rusia  în  anii 
1773  –  1774,  el  a  folosit  această  imagine, 
rezumându-şi impresiile despre imperiul ţarilor.
Cuvântul  a  prins  şi,  de  atunci,  de  multe  ori, 
împărăţia ţaristă a fost  desemnată prin expresia : 
„colosul cu picioarele de lut” ...
Comparaţia aceasta pentru Rusia ţaristă a murit o 
dată  cu  ţarismul,  dar  expresia  „colosul  cu 
picioarele  de  lut”  mai  trăieşte  şi  astăzi,  fiind 
folosită  pentru  o  măreţie  aparentă,  pentru  o 
grandoare  exterioară,  care  în  fond  însă  e  numai 
şubrezenie şi putregai.
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