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Editorial. Nu vă îngrijoraţi gândindu-vă (I)

 

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

11 El le-a răspuns : „Cel ce m-a făcut sănătos  
mi-a zis : „Ridică-ţi patul şi umblă.”
12  Ei  l-au întrebat  :  „Cine  este  Omul  acela 
care ţi-a zis : „Ridică-ţi patul şi umblă” ?”
13 Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus  
Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul  
acela.
14 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a  
zis : „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să  
nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva  
mai rău.”
15  Omul acela s-a dus şi  a  spus iudeilor că  
Isus este Acela care-l făcuse sănătos.
16  Din pricina  aceasta,  iudeii  au  început  să 
urmărească  pe  Isus  şi  căutau  să-L  omoare,  
fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.
17 Dar Isus le-a răspuns : „Tatăl Meu lucrează  
până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.”
18  Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii  
să-L omoare,  nu  numai  fiindcă  dezlega  ziua  
Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu  
este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu  
Dumnezeu.
19 Isus  a  luat  din nou cuvântul  şi  le-a zis  :  
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate 
face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede  
pe Tatăl făcând ; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul  
întocmai.
20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce  
face  ;  şi-I  va  arăta  lucrări  mai  mari  decât  
acestea, ca voi să vă minunaţi.
21 În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le  
dă  viaţă,  tot  aşa  şi  Fiul  dă  viaţă  cui  vrea.  
(Continuare în numărul următor) 

             

Să citim Biblia împreună
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CAPITOLUL 4
Vindecarea slăbănogului de 38 de ani

1  După aceea era un praznic al iudeilor ; şi  
Isus S-a suit la Ierusalim.
2  În  Ierusalim,  lângă  poarta  oilor,  este  o  
scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care  
are cinci pridvoare.
3 În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de  
bolnavi,  orbi,  şchiopi,  uscaţi,  care  aşteptau  
mişcarea apei.
4 Căci  un înger al  Domnului se cobora, din  
când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi  
cel  dintâi  care  se  cobora  în  ea,  după 
tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală  
ar fi avut.
5 Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt  
de ani.
6 Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că  
este bolnav de multă vreme, i-a zis : „Vrei să 
te faci sănătos ?”
7 „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe 
nimeni  să  mă  bage  în  scăldătoare  când  se 
tulbură  apa  ;  şi,  până  să  mă  duc  eu,  se  
coboară altul înaintea mea.”
8  „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi  
umblă.”
9 Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat  
patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.
10 Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat :  
„Este ziua Sabatului ; nu-ţi este îngăduit să-ţi  
ridici patul.”

Domnul Isus a spus : „ ... nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi  
mânca sau ce veţi bea ; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu  
este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea ?”

Dumnezeu este interesat de liniştea noastră sufletească. În Psalmul 94 : 19 scrie : 
„Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale  

îmi înviorează sufletul”. 
Dar  contează  foarte  mult  să  fac  şi  eu  ceva,  deoarece  inactivitatea  favorizează 

înmulţirea gândurilor … care accentuează îngrijorarea. 
Acţiunea, munca, înfăptuirea sunt remedii foarte bune pentru a scăpa de gândurile 

negre. Cineva întreba : Un vânător ce pasăre poate ochi mai uşor ? Una care stă pe gard,  
sau o pasăre aflată în zbor ?

Pastorul Ferenc Visky scria în cartea 70 de povestiri despre puşcărie şi prietenie : 
„Povestea  următoare  am  auzit-o  tot  în  puşcărie,  dar  nu  de  la  el,  [Richard 

Wurmbrand] ci de la nenea Acher, colaboratorul cel mai apropiat al lui Richard, care a fost 
condamnat împreună cu pastorul său, cu prilejul celei de-a doua detenţii.

Spre sfârşitul războiului, armata sovietică a încercuit cu totul Budapesta. Capitala 
maghiară flămânzea. Vestea asediului a ajuns şi la ei, în Bucureşti. 

Aşa cum nu suportau mizeria în proximitatea lor, n-o puteau suporta pasivi nici pe 
cea din Budapesta. În ciuda nemărginitei lor sărăcii, au început o acţiune de colectare de 
îmbrăcăminte şi alimente, au mobilizat comunitatea lor, foarte sensibilă de altfel, faţă de 
cauza celor aflaţi în suferinţă. 

Printr-o muncă istovitoare s-a adunat o cantitate de ajutoare cam de un vagon. Dar 
cum să ajungă toate astea la Budapesta ? 

Trenurile  nu  circulau,  fiindcă  erau  ocupate,  aproape  exclusiv,  cu  asigurarea 
reaprovizionării cu material strategic, iar ţara, care lâncezea sub ocupaţie putea, eventual, 
să se gândească la propriile lipsuri, problema ajutorării altora nici nu se punea. Iubirea însă 
este curajoasă şi deosebit de inventivă. 



 
 

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 
Pentru un creştin, toleranţa [faţă de fumat] ar fi 
nepotrivită  cu  ascultarea  de  ceea  ce  spune 
Scriptura :  „Nu ştiţi  ...  că trupul  vostru este  
Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi  
că voi nu sunteţi ai voştri ? 
Căci  aţi  fost  răscumpăraţi  cu  un  preţ.  
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi  
în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu”. 
(1 Cor. 6 : 19 – 20). 
„Dacă  nimiceşte  cineva  Templul  lui  
Dumnezeu,  pe  acela  îl  va  nimici  Dumnezeu,  
căci  Templul  lui  Dumnezeu este  sfânt  şi  aşa  
sunteţi  şi  voi”.  (1  Corinteni  3  :  17).
„Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi  
altceva,  să  faceţi  totul  pentru  slava  lui  
Dumnezeu”. (1 Corinteni 10 : 31). 
Ascultarea  de  Duhul  lui  Dumnezeu  şi 
mustrările, permit oricui să se bucure de viaţă 
cu ochii închişi şi de promisiunea Sa că : 
„Dacă  vei  asculta  cu  luare  aminte  glasul  
Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce  
este  bine  înaintea  Lui,  dacă  vei  asculta  de 
poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui,  
nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am 
lovit pe egipteni ; căci Eu sunt Domnul care te  
vindecă”. (Exod 15 : 26) (Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre degenerare
• Omida copacului din el iese. •  Peştele de la 
cap se-mpute. • Fântâna se tulbură de la izvor. • 
Copacul  putrezeşte  de  la  rădăcină.  •  Prea-
înţeleptul  e  frate  cu  neghiobul.  •  A  plecat 
armăsar,  s-a întors măgar.  •  Unde s-a subţiat, 
acolo s-a  tăiat.  •  Viscolul a murit de frig.  • 
Trebuia  să  surpe  muntele,  ca  să  umple 
prăpastia. (Din  Proverbe  şi  cugetări  armeneşti, Albatros, 
1979). 

Cartea veche  
239. Pilda bună

„Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să 
faceţi cum am făcut Eu”. Ioan 13 : 15

Scriitorul  roman  Tacitus  ne  spune  despre 
Seneca,  filozoful  cu  renume,  că  înainte  de 
moarte și-a chemat prietenii și le-a zis : „Fiind 
despoiat  de  averi,  nu  mai  am ce  să  vă  las, 
decât pilda vieții mele”.
Așa  și  Domnul  nostru  Isus  Hristos  nu  ne-a 
lăsat nouă urmașilor săi ca moștenire, decât ca 
să urmăm exemplul vieții lui.

Caracterul rugăciunii
Şi nu durează mult, până ce păcătosul trezit, să-
şi spună speriat întrebarea : De ce nu capăt eu 
pace,  ceritudine,  bucurie  ?  De  ce  nu-mi  ajută 
Dumnezeu în necazurile mele, pe care abia le 
mai pot suporta ? 
De  ce  mă lasă  EL să  mă scufund  în  osânda 
veşnică, când EL vede câtă dorinţă am eu ca să 
fiu mântuit ? De ce nu-mi răspunde EL mie, la 
strigătele mele după ajutor ? 
Noi putem îndura multe, atunci când cunoaştem 
cauza şi scopul suferinţelor noastre. Dar ceea ce 
noi nu înţelegem şi ni se pare adesea fără rost, 
ne umple de nelinişte, şi ne stinge mai mult ca 
orice.  De  aceea  nu  este  nimic  de  care  ne 
poticnim  mai  mult,  decât  de  faptul,  că  nu-L 
putem  înţelege  pe  Dumnezeu.  Nimic  nu  ne 
zdruncină încrederea şi siguranţa de sine atât de 
repede, ca această lipsă de înţelegere.
Faptul  acesta L-a îndemnat pe Isus,  să spună 
cuvintele : „Ferice de acela pentru care EU nu 
voi fi un prilej de poticnire”. (Matei 11 : 6)
Noi  ajungem  pentru  prima  oară  la  un  punct, 
unde nu ştim ce trebuie să facem. 
Suntem  incapabili  să  ne  întoarcem  la  viaţa 
noastră  dinainte,  dar  nu putem găsi  nici  calea 
către  Dumnezeu.  Noi  n-am învăţat  încă să ne 
predăm  unui  Dumnezeu,  pe  care  nu-L putem 
înţelege ... (Va urma)

„Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce 
ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu 

împrumut”. (Proverbe 22 : 7)
La începutul acestui secol, a trăit  un pastor, 
pe  nume  T.  T.  Shields,  care  a  relatat 
următoarea întâmplare ce s-a petrecut în timp 
ce  el  discuta  cu  proprietarul  unui  magazin 
alimentar. 
A  intrat  o  femeie  în  magazin,  l-a  luat  pe 
proprietar  la  o  parte,  şi  a  început  să-i 
şoptească ceva la ureche. 
După câteva minute a plecat, vădit nefericită. 
Deoarece pastorul îl cunoştea foarte bine pe 
proprietar,  l-a  întrebat  de  ce  era  atât  de 
dezamăgită femeia aceea. 
El i-a răspuns : „A trebuit să-i refuz cererea 
de a-i da marfă pe credit. 
Am întrebat-o :  „Soţul  a  fost  dat  afară  din 
serviciu ?” şi ea a răspuns : 
„Nu !” 
„Lucraţi şi dumneavoastră ?” „Da”, a răspuns 
ea. 
„Deci amândoi câstigaţi bine ?” „Da”, a spus 
femeia. 
Şi  atunci  i-am spus  :  „Dacă  nu  puteţi  plăti  
acum când câstigaţi bine amândoi, atunci ce  
posibilităţi  o  să  aveţi  să  vă  plătiţi  datoriile 
vechi ?”
                                              (Preluat din : Pâinea cea de toate zilele)

Cei doi preoţi au cerut audienţă a comandantul rus al Bucureştilor, iar acesta i-a 
primit. I-au spus ofiţerului că şi ei acţionează din ordin, doar că lor, ordinele le vin de Sus, 
de la Cel Atotputernic ; l-au rugat pe general să ţină seama de cererea lor, deoarece din 
toate acestea, toată lumea are doar de câştigat, inclusiv generalul însuşi. 

Care  nu  le-a  putut  rezista.  Transportul,  păzit  de  soldaţi  sovietici,  a  sosit  la 
Budapesta înfometată, străpungând încercuirea.

„Îndrăzniţi  să  faceţi  ceva măreţ  pentru Domnul  !” şi-a  încheiat  nenea Acher 
istorisirea”.

Activitatea constantă face bine sufletului. Dar pe lângă muncă, omul trebuie să 
intre în sine însuşi, pentru a constata ce fel de gânduri are în sufletul lui. 

În Biblie, sufletul este comparat cu o grădină. Din ea trebuie smulse  buruienile, 
(gândurile rele). Pentru aceasta trebuie în primul rând ca omul să conştientizeze faptul că 
are în el gânduri nesănătoase. În Biblie găsim scris despre mai multe feluri de gânduri :

• stricate : „Cine închide ochii ca  să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă 
buzele, a şi săvârşit răul”. (Proverbe 16 : 30) 

• nelegiuite : „Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult  
când o aduc cu gânduri nelegiuite”. (Proverbe 21 : 27)

• rele : „Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune  
mâna la gură ...”. (Proverbe 30 : 32)                                                          (Va continua)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Contraria  contrariis  curantur  (lat. 
„Contrariile se vindecă prin contrarii”) - Este 
principiul  medicinei  clasice,  denumită 
alopatie  (afecţiune  contrarie),  deoarece 
combate  o  suferinţă  prin  contrariul  ei, 
bunăoară, răceala prin căldură, şi invers.
Acest  sistem  terapeutic  este  cu  totul  opus 
medicinei  homeopatice,  care  a  adoptat 
deviza  :  Similia  similibus  curantur (cele 
asemănătoare  se  vindecă  tot  prin  cele 
asemănătoare).  Creată  de  doctorul  german 
Samuel  Hahnemann,  homeopatia  (afecţiune 
asemănătoare) a fost denumită astfel, fiindcă 
combate o boală prin agenţii care o provoacă 
(leacuri fabricate din microbii maladiei). 
Similia similibus găseşte  în graiul  nostru un 
echivalent  foarte  plastic  :  Cui  pe  cui  se  
scoate.
• Coram populo (lat. „În public” sau „În faţa 
poporului”). Expresia vine de la romani  şi în 
Roma antică ea avea chiar o aplicaţie literală. 
Însemna a  vorbi  în  faţa  poporului,  adică  în 
for. Cum forul roman era o piaţă deschisă şi 
cum  pe  atunci  nu  existau  bineînţeles  nici 
difuzoare,  nici  microfoane,  a  vorbi  în  faţa 
poporului  însemna  a  vorbi  tare,  cu  glas 
puternic ... expresia şi-a păstrat sensul figurat, 
adică a susţine, cum se spune pe româneşte, 
„sus şi tare”, fără teamă, în faţa tuturor.
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