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Editorial. Castelul Vieții Tale (II)

 

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

21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine  
ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe  
muntele acesta, nici în Ierusalim.
22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi ; noi ne  
închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine  
de la iudei.
23 Dar vine ceasul,  şi acum a şi venit,  când  
închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în  
duh şi în adevăr ; fiindcă astfel de închinători  
doreşte şi Tatăl.
24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui  
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”
25 „Ştiu”,  I-a  zis  femeia,  „că  are  să  vină 
Mesia (căruia I se zice Hristos) ; când va veni  
El, are să ne spună toate lucrurile.”
26 Isus i-a zis : „Eu, Cel care vorbesc cu tine,  
sunt Acela.”

 Trezirea din Samaria
27 Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că 
vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu I-a zis :  
„Ce  cauţi  ?”  sau  :  „Despre  ce  vorbeşti  cu 
ea ?”
28 Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în  
cetate şi a zis oamenilor :
29 „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot  
ce  am  făcut  ;  nu  cumva  este  Acesta  
Hristosul ?” 
30  Ei  au  ieşit  din  cetate  şi  veneau  spre  El.
31  În  timpul  acesta,  ucenicii  Îl  rugau  să  
mănânce şi ziceau : „Învăţătorule, mănâncă !” 
32 Dar  El  le-a  zis  :  „Eu  am  de  mâncat  o 
mâncare  pe  care  voi  n-o  cunoaşteţi.”...  
(Continuarea în numărul viitor) 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 4
„Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi  
Cine este Cel ce-ţi zice : „Dă-Mi să beau !”,  
tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat  
apă vie.”
11 „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să 
scoţi apă, şi fântâna este adâncă ; de unde ai  
putea să ai, dar, această apă vie ?
12 Eşti  Tu  oare  mai  mare  decât  părintele  
nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi  
a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui  
?”
13  Isus  i-a  răspuns  :  „Oricui  bea  din  apa 
aceasta îi va fi iarăşi sete.
14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi  
da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe  
care i-o voi da Eu se va preface în el într-un  
izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”
15 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această 
apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin  
până aici să scot.”
16 „Du-te”,  i-a  zis  Isus,  „de  cheamă  pe  
bărbatul tău şi vino aici”.
17 Femeia I-a răspuns : „N-am bărbat.” Isus  
i-a zis : „Bine ai zis că n-ai bărbat.18 Pentru 
că cinci bărbaţi ai avut ; şi acela pe care-l ai  
acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.”
19 „Doamne”,  I-a  zis  femeia,  „văd  că  eşti  
proroc.  20 Părinţii  noştri  s-au  închinat  pe  
muntele acesta ; şi voi ziceţi că în Ierusalim 
este locul unde trebuie să se închine oamenii.”

- Surprinzător, ai pierdut doar jumătate de gram ceea ce înseamnă că nu trebuie  
să plăteşti nimic pentru vizita efectuată – spuse proprietarul.

- Mulțumesc.
- Ți-a plăcut vizita ?, întrebă la sfârșit omul în fustă. Turistul, după un moment de 

ezitare, decise să fie sincer :
-  De fapt, nu prea. Tot timpul m-am gândit la nisip și nu am reușit să examinez  

ceea ce era în jurul meu.
-  Foarte regretabil ! … Știi, voi face o excepție pentru tine. Din nou, voi umple  

lingura ta, pentru că astea sunt regulile, dar de data asta uită de nisip, chiar dacă îl verși  
pe tot,  nu vei plăti  nimic pentru vizită. Singura condiție e că trebuie să reușești  în 12 
minute, deoarece după acestea trebuie să vină alt vizitator.

Fără a irosi niciun moment, domnul a luat lingura și a fugit spre sala de lângă 
antreu,  pentru  a  arunca  o  privire  rapidă  la  exponatele  de  armură.  După  asta  repede  a 
coborât pe scări în temniță, nisipul deja îl vărsase tot, dar asta nu mai conta. 

Acolo el nu a petrecut nici un minut, pentru că timpul se scurgea destul de repede. 
Repede  începu  să  alerge  spre  camera  de  sub  scări,  unde  erau  depozitate  armele,  dar 
aruncând o privire la ceas, și-a dat seama că au trecut deja unsprezece minute. 

Timp pentru a vizita camera cu arme nu mai avea, de aceea se hotărî să plece spre 
ieșire, unde era așteptat de proprietar.

- Văd că nu ai nisip în lingură, lucru ce mă face să cred că, nefiind obligat să ai  
grija nisipului, de data asta excursia ţi-a plăcut. Vizitatorul nu a răspuns imediat : 

- De fapt, nu – a spus el în cele din urmă – Mă gândeam cum să nu întârzii, chiar  
dacă am vărsat tot nisipul, nu am avut nici o plăcere. Omul în fustă după câteva momente 
spuse:

-  Există oameni care trec prin „Castelul Vieții” lor, încercând să nu plătească  
pentru nimic, și nu se pot bucura de această călătorie. Mai sunt și alții care întotdeauna  
sunt grăbiți, pierd repede totul și nu pot obține plăcere. 



 
 

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 
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.” „Ce ? Eu credeam că oamenii fumează ca să 
se distreze”, am ripostat eu”. 
„Nicidecum” îmi răspunse. „M-am descotorosit de o 
mare pacoste ; eram întotdeauna în aşteptare după 
ţigări,  după chibrituri, după locurile unde să arunc 
mucurile  şi  scrumul  de  ţigară.  Am făcut  găuri  în 
hainele mele şi în mobilă. 
Când am scăpat de fumat m-am descotorosit de cea 
mai mare neplăcere pe care cineva ar putea s-o aibă 
vreodată.” 
Acesta este  numai  unul  din multele  mii  de  cazuri 
printre  medici  care  au  decis  că  este  o  nebunie  a 
continua să mai fumeze. Cu câţiva ani în urmă, aerul 
la întrunirile noastre medicale era albastru de fum. 
O zi-două după aceste întruniri vorbeam ca şi cum 
aş fi fost un fumător. 
În iunie 1961 la una din întrunirile secţiei în oraşul 
New-Jork, fiind de faţă circa 200 de medici, am fost 
aşa de impresionat de aerul sănătos şi curat pe care 
îl  respiram  încât  am  decis  să  număr  câţi  medici 
fumau.  Numărai  numai  trei.  Cu câţiva ani  înainte 
erau poate 75. Ce contrast !  ...                           
                                  (Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre consecinţă
• Cine seamănă vânt culege furtună. • Cine macină 
făină are părul albit. • Ce vorbeşti aia auzi. • Tot ce 
faci, ţie-ţi faci. • Mâna face, sufletul trage. • Cum 
sărezi, aşa mănânci. • Păstrează bine, ca să găseşti 
bine. • Vorbeşte de bine, ca s-auzi de bine. • Dacă 
răsuceşti gunoiul, iese duhoarea. • Câinii se ceartă, 
străinul intră pe poartă. • Nu-i casă de nuntaşi fără 
plâns, nici casa mortului fără râs. (Din Proverbe şi  
cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Cartea veche  
231. P rin iiă ţ

  R spunderea loră
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o 

urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate 
de la ea”. PROVERBE 22 : 6

Un p stor de oi a fost prins i aruncat în închisoare.ă ş  
El se tia nevinovat. Ajuns în fa a judec torului îiş ţ ă  
declar , c  în cauza lui trebuie s  fie o eroare laă ă ă  
mijloc, ori el este victima vreunei calomnii.
„Oricum  m  cuget,  eu  n-am  f cut  niciun  r u.ă ă ă  
Diminea a împletaea co uri  de  nuiele,  iar  dupţ ş ă 
amiaza fluieram din fluier, i când osteneam mş ă 
odihneam la umbra s lciei ă !”
Judec torul cu toate acestea îl judec  pe p stor laă ă ă  
închisoare, ar tându-i c  pân  ce fluiera din fluier,ă ă ă  
ori cânta i dormea, pân  atunci oile lui nimicindş ă  
garduri,  intrau  în  gr dini  i  f ceau  pagube  înă ş ă  
sem n turi i flori i rodeau vi a de vie.ă ă ş ş ţ
Apoi continu  :  „Turma ta nu o putem pedepsi,ă  
fiind  f r  de  minte.  A  ta  era  datoria  de  a  oă ă  
supraveghea, de a o feri de r u, de a o îndrumaă  
spre bine folosindu-te spre aceasta i de toiag. Darş  
aceas  datorie ai omis-o”.ă
P stori sunt i  p rin ii  copiilor  lor.  Ei  trebuie s -iă ş ă ţ ă  
creasc  cu  cuvântul  i  cu  exemplul  în  buneleă ş  
moravuri i s -i fereasc  de rele. ş ă ă
Câ i p rin i, asemenea p storului din pild , î i lasţ ă ţ ă ă ş ă 
împlinirea  acestor  datorii  sfinte  iş  
nesupraveghindu-i  le  dau  ei  în i i  ocaziunea  sş ş ă 
fac  rele  i  prin  acestea  sie i  i  altora  pagubeă ş ş ş  
imense  !  Pentru  aceste  pagube  p rin ii  vor  fiă ţ  
vinova ii adev ra i ...ţ ă ţ

Caracterul 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 ; căci numai prin neputinţă ne deschidem 
astfel,  încât  Isus  să  poată  intra  în  mijlocul 
necazurilor  noastre,  cu  toată  îndurarea  şi 
darurile Lui.
Din Cer, se văd multe lucruri altfel, decât de pe 
pământ.  Şi  rugăciunile  noastre  se  înfăţişează 
desigur altfel acolo sus.
Astfel sunt de exemplu adunările de rugăciune, 
în care unul după altul se roagă. Întâi acei care 
sunt  obişnuiţi  să  se  roage  cu  glas  tare  în 
prezenţa  altora.  Ei  fac  rugăciuni  bune  şi 
ziditoare,  iar  când spun  amin,  sunt  cu  toţii  de 
acord, că a fost o rugăciune bună.
În aceeaşi adunare, se află şi unul care ar dori 
să-şi ridice şi el glasul în mijlocul adunării. 
El  ştie,  că  are  poate  mai  multă  nevoie  de 
rugăciune, decât altul, dar este neîndemânatic şi 
nu-i reuşeşte.
Gândurile  lui  sunt  confuze,  şi  cuvintele  ies 
pripite. În cele din urmă se zăpăceşte aşa încât 
uită  să  spună  amin.  În  urmă,  el  este  atât  de 
disperat  de felul  cum s-a rugat,  şi  chiar  de el 
însuşi,  încât  la  terminarea  adunării,  abia  mai 
îndrăzneşte  să se uite  în  ochii  cuiva.  Eu cred 
însă, că în Cer a răsunat un cântec ...     (Va urma)

Un transatlantic american a înfruntat o furtună 
deosebit  de  puternică  în  timpul  traversării 
Oceanului  Atlantic. În  timp  ce  îşi  vedea  de 
treabă pe punte, unul din marinari a fost pur şi 
simplu măturat de valuri  şi  aruncat în mare. 
Imediat,  ceilalţi  membri  ai  echipajului  au 
lansat alarma : „Om la apă !” 
Un marinar a luat imediat un colac de salvare 
şi l-a aruncat peste bord. În câteva momente 
a simţit o smucitură a funiei cu care era legat 
colacul. Încercând să străpungă întunericul cu 
privirea, a strigat la omul din valuri : 
„Ai funia ?” A primit un răspuns slab : 
„Nu,  funia  mă  are  pe  mine  !"  Marinarul 
extenuat  îşi  trecuse  colacul  pe  sub  braţe, 
dându-şi seama că nu are puterea necesară 
să se agaţe de el. În calitate de creştini, avem 
de-a face cu furtunile şi încercările vieţii, care 
adesea  ne  copleşesc.  Ajungem  la  sfârşitul 
puterilor. Chiar şi atunci când suntem slabi în 
credinţă,  ori  când  simţim  că  nu  mai  avem 
deloc credinţă, El ne îngrijeşte şi ne ridică din 
disperarea  noastră.  Cum  ar  trebui  să-I 
mulţumim Domnului că nu trebuie să ne ţinem 
cu toate puterile noastre, atunci când valurile 
durerii  şi  ale  disperării  se rostogolesc peste 
noi ! Rezemându-ne pe Domnul şi bizuindu-
ne  pe  promisiunile  Cuvântului  Său,  putem 
supravieţui fiecărei crize. (Preluat din: Pâinea noastră...) 

Puțini oameni înțeleg știința vieții. Dar ei sunt cei care descoperă fiecare ungher  
și se bucură de fiecare moment. Ei știu că trebuie să plătească pentru tot, dar înțeleg că în  
viață sunt lucruri pentru care merită să plătești.         

În cartea Geneza (capitolul 19 : 17) găsim scris că : „După ce i-au scos afară,  
unul din ei a zis : „Scapă-ţi viaţa ; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din  
câmpie : scapă la munte, ca să nu pieri.”

Despre ce era vorba ? Doi îngeri au fost trimişi să-l salveze de la moarte pe Lot şi 
familia lui. Acesta s-a întâmplat datorită rugăciunilor stăruitoare ale lui Avraam, (unchiul 
lui Lot). 

Din toată familia, au crezut Cuvântul Lui Dumnezeu, numai Lot, soţia şi  două 
fiice, Lot ajungând în Sodoma  în special datorită dorinţei de-a avea un nivel de trai mai 
ridicat. A făcut o alegere greşită şi-a ajuns să piardă tot ce-avea agonisit până atunci.

Este evident că Lot şi familia lui, nu ştiau că cei care căutau să-i salveze nu erau 
de fapt oameni ci îngeri, (care doar păreau a fi oameni). Poate altfel ar fi reacţionat dacă ar 
fi cunoscut tot adevărul.

Ce lecţie învăţăm ? În viaţă putem ajunge să avem probleme şi pierderi materiale, 
din cauza alegerilor personale, (care în timp se dovedesc a fi greşite). 

Cum putem scăpa cu viaţă ? Alegând să renunţăm la voia noastră, la planurile 
făcute şi să acceptăm voia Lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta poate consta în suferinţe şi 
necazuri, dar chemându-L pe Isus ca Mântuitor, putem fi siguri de viaţa veşnică !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Concordia  parvae  res  crescunt,  discordia 
maximae  dilabuntur (lat.  “Concordia  mărește 
valoarea  lucrurilor  mici,  discordia  năruie  și 
valoarea celor mari”). 
La romani  Concordia - fiica lui Iupiter și a zeiței 
Themis  -  era  zeița  bunei  înțelegeri,  simbolic 
reprezentată prin două mâini care se strâng. 
Citatul latin e extras din Viața lui Iurgurtha (10, 6), 
o lucrare a istoricului latin Sallustius.
Și  dacă  cuvintele  lui  se  cer  traduse,  spre  a  fi 
înțelese,  tâlcul lor nu mai are nevoie de tâlmaci, 
spre a fi folosit.


