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Editorial. Nu vă îngrijoraţi gândindu-vă (III)

 

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

32 Este un Altul care mărturiseşte despre Mine 
;  şi  ştiu  că  mărturisirea  pe  care  o  face  El  
despre Mine este adevărată.
33 Voi  aţi  trimis  la  Ioan,  şi  el  a  mărturisit  
pentru adevăr.
34 Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine  
de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru 
ca să fiţi mântuiţi.
35 Ioan  era  lumina  care  este  aprinsă  şi  
luminează, şi voi aţi vrut să vă înveseliţi câtăva 
vreme la lumina lui.
36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui  
Ioan ; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl  
să  le  săvârşesc,  tocmai  lucrările  acestea  pe 
care  le  fac  Eu,  mărturisesc  despre  Mine  că 
Tatăl M-a trimis.
37 Şi  Tatăl,  care  M-a trimis,  a  mărturisit  El  
însuşi despre Mine. 
Voi  nu  I-aţi  auzit  niciodată  glasul,  nu  I-aţi  
văzut  deloc  faţa  ;  38 şi  Cuvântul  Lui  nu 
rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe  
care L-a trimis El.
39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că  
în  ele  aveţi  viaţa  veşnică,  dar  tocmai  ele  
mărturisesc despre Mine.
40 Şi  nu  vreţi  să  veniţi  la  Mine  ca  să  aveţi  
viaţa! 41 Eu nu umblu după slava care vine de 
la oameni.
42 Dar  ştiu  că  n-aveţi  în  voi  dragoste  de  
Dumnezeu. 
43  Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu 
Mă primiţi ; dacă va veni un altul, în numele 
lui  însuşi,  pe  acela  îl  veţi  primi. 
(Continuare în numărul următor) 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 5
Lucrarea Fiului

22  Tatăl  nici  nu  judecă  pe  nimeni,  ci  toată 
judecata a dat-o Fiului, 23 pentru ca toţi  să 
cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. 
Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl,  
care L-a trimis.
24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă  
cuvintele Mele şi  crede în Cel ce M-a trimis  
are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a  
trecut din moarte la viaţă.
25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul,  
şi  acum a  şi  venit,  când  cei  morţi  vor  auzi  
glasul  Fiului  lui  Dumnezeu,  şi  cei  ce-l  vor  
asculta vor învia.
26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot  
aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.
27 Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu 
al omului.
28 Nu vă miraţi  de lucrul  acesta;  pentru că  
vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi  
glasul Lui 29 şi vor ieşi afară din ele. 
Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă ;  
iar  cei  ce  au  făcut  răul  vor  învia  pentru  
judecată.
30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi :  
judec  după cum aud ;  şi  judecata  Mea este  
dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci  
voia Tatălui, care M-a trimis.
31  Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi,  
mărturia Mea nu este adevărată.

Să recapitulăm puţin ce-am învăţat despre îngrijorare :
1. Îngrijorarea îmi poate face mult rău, chiar dacă rămâne doar în mintea 

mea !  Pentru o viaţă liniştită, este foarte important să cunosc Cuvântul Lui Dumnezeu. Un 
sfat (care este şi o  promisiune a Domnului Isus) este : 

„ ... 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 ?” (Matei 6 : 25) Cu alte cuvinte : 

Din moment ce Dumnezeu ţi-a dat viaţa, va avea El grijă şi de ce ai nevoie !
2. Acţiunea, (munca, înfăptuirea) sunt remedii foarte bune pentru a scăpa de 

gândurile negre produse de îngrijorare. 
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. 
Expresia  actuală  pentru  a intra  în  sine  însumi este  introspecţie.  Definiţia  este 

următoarea  :  „Observare  și  interpretare  a  propriilor  stări  și  dispoziții  mentale  și 
emoționale ; autoobservare”. (Dex) 

3.  Introspecţia  precede  curăţarea  grădinii de  buruieni  şi  semănarea 
pământului cu un alt fel de sămânţă

Sufletul omului în Biblie fiind comparat cu o grădină, gândurile de îngrijorare pot 
fi comparate cu  buruienile (spinii de exemplu) care trebuie să fie smulse, dacă vrem să 
avem o viaţă liniştită.

Evanghelistul Luca a notat : „Când s-a strâns o gloată mare şi a venit la El norod  
din felurite cetăţi, Isus a spus pilda aceasta : 

„Semănătorul  a  ieşit  să-şi  semene  sămânţa.  Pe  când  semăna  el,  o  parte  din  
sămânţă a căzut lângă drum : a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului. 

O altă parte a căzut pe stâncă ; şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea  
umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea şi au 
înecat-o. 



 
 

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 6. Ei au de plătit diavolului 
Clic, clic,  clic  !  În  Africa,  când  am  auzit 
clinchetele  subţiri  şi  repezi  ale  unui  baston 
izbind drumul pietruit,  ştiam că era sâmbăta,
ziua cerşetorului. 
Unul din primii care sosi, era orbul Alpha, ai 
cărui ochi erau numai pe vârful bastonului său. 
Cine a păcătuit ? 
Acest cerşetor orb, sau părinţii săi ? Probabil 
părinţii  săi  deoarece gonoreea (blenoragia) la 
mamă este cauza cea mai obişnuită a orbirii pe 
viaţă pentru generaţia următoare. 
Atunci când mama este infectată de gonoree, 
ochii  copilului  pot  să  se  infecteze  în  timpul 
naşterii. Infecţia gonoreică a noilor născuţi este 
foarte  gravă  şi  răneşte  ochii  încât  copilul  nu 
mai poate să vadă. 
Africa  şi  Orientul  au  multele  lor  mii  de 
cerşetori  orbi,  majoritatea  orbiţi  prin
gonoree. Singura lor hrană sunt fărămiturile ce 
cad  rareori  de  la  mesele  unui  popor  sărăcit. 
Atunci  când  aceştia  cer  pâine,  adesea  sunt 
bombardaţi cu pietre în timp ce o haită de câini 
slabi şi râioşi îi gonesc afară din oraş. 
Când se lasă noaptea, cerşetorii pot să pipăie 
cu băgare de seamă drumul afară din pădure 
pentru  ca  să  doarmă  sub  un  balcon,  care  le 
oferă  oarecare  protecţie  împotriva  ploilor 
torenţiale şi a animalelor sălbatice din junglă.
(Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre dependență
• Oaia fără stăpân, o mănâncă lupul. • Soarele 
încinge  opinca,  și  opinca  încinge  piciorul.  • 
Gâtlejul e mai jos ca gura. • Eu am băut, tu ai 
răgușit.  •  Despre  munți,  mărturie  stau 
trecătorile. (Din  Proverbe  şi  cugetări  armeneşti, Albatros, 
1979). 

Cartea veche  
240. Pizma

„O inimă liniştită este viaţa trupului, dar  
pizma este putrezirea oaselor”. (Proverbe 14 : 30) 
Un împărat al Schiților având ziua onomastică, 
voia  să facă bine celor  doi  curteni  ai  săi,  pe 
care îi avea în  mai mare favoare. Îi chemă la 
sine și le zise  : “Cereți ce veți voi dela mine, 
dar să băgați de seamă că față de ceea ce va  
cere  fiecare  dintre  voi,  celuilalt  îi  voiu  da  
îndoit”. Unul dintre curteni era foarte bogat și 
se cugeta întru sine că dacă va cere bani sau 
altceva, celălalt curtean va primi îndoit. 
Astfel zise  : ”Mie nu-mi trebue nimic”. Celălalt 
curtean fiind pizmătăreț și deci invidiind averea 
colegului  său  de  serviciu,  zise  împăratului: 
“Majestate, eu doresc să-mi scoată un ochiu”. 
Nenorocitul  de  el  credea,  că  prin  aceasta 
celuilalt curtean i se vor scoate amândoi ochii. 
Dar împăratul cuminte îi zise : 
“Oh  dragul  meu,  nu-ți  pot  nici  decum împlini  
dorința căci pizma te-a orbit de amândoi ochii,  
așa că nu mai am de unde să-ți scot un ochiu”. 
Sf.  Apostol  Pavel  numără pizma între faptele 
trupului  (Gal.  5 :  20) spunând că pizmătăreții 
nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 
Să  ne  ferim  deci  de  această  buruiană 
otrăvitoare. Să nu ne pară rău de bună starea 
aproapelui,  care  este  împotriva  bunătății  și 
facerii de bine ca roade ale duhului.

Caracterul rugăciunii
Noi  n-am  învăţat  încă  să  ne  predăm  unui 
Dumnezeu, pe care nu-L putem înţelege. 
De  aceea,  toată  viaţa  noastră  firească,  este 
turburată. 
Tot ce este pentru noi de neînţeles, ne umple de 
o teamă paralizantă.
Omul  care  suportă  această  teamă,  fără ca să 
fugă de Dumnezeu şi de propria sa conştiinţă, şi 
care rămâne în faţa Celui ce este de neînţeles, 
ajunge să vadă o minune : Dumnezeu îi distruge 
încrederea şi siguranţa de sine. 
Fără  să  priceapă  cum,  neputinciosul  păcătos, 
este  atras  de  părtăşia  lui  Dumnezeu,  Cel  de 
neînţeles. 
Este Dumnezeu Însuşi, care-l pune prin Isus – 
Mesia în această stare, ca să se smerească în 
Faţa Celui ce este de neînţeles, dar ca în acelaşi 
timp să se bizuie şi să aibă odihnă în EL. 
Prin aceasta, se întâmplă ceva hotărâtor în viaţa 
celui  păcătos.  El  a  fost  împăcat,  nu numai  cu 
felul  de  neînţeles  al  Lui  Dumnezeu,  ci  şi  cu 
propria sa neputinţă. 
În timp ce toate acestea îi tulburau şi umpleau 
cu teamă toată fiinţa lui, el a ajuns ca un păcătos 
neputincios în faţa Lui Dumnezeu. 
El este acum încredinţat, că nici cel mai plăpând 
copil,  nu  este  mai  neputincios  în  faţa  mamei 
sale, ca el în relaţia sa, cu Dumnezeu ... (Va urma)

„ ... dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă ;  
dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l  

stăpâneşti”. ( Geneza 4 : 7) 

Cezarul Romei l-a arestat pe unul din Părinţii 
Bisericii  şi  a  cerut  sfaturi  cum să-l  facă  pe 
acest  conducător  creştin  să  se  lepede  de 
credinţa sa în Dumnezeu. Cineva i-a sugerat 
că  s-ar  putea  ca  el  să  cedeze  dacă  l-ar 
închide într-o celulă murdară, izolat de toată 
lumea, dar cineva a obiectat : „Nu, n-ar folosi  
la  nimic.  Se  va  bucura  de  ocazia  de-a  fi  
singur,  ca  să  mediteze  la  Dumnezeul  lui". 
„Ameninţaţi-l cu execuţia !" a propus un altul. 
„Nu,  a  replicat  altul,  nici  acest  lucru  nu 
foloseşte la nimic. Se va bucura de moarte,  
crezând,  aşa  cum  crede  şi  acum,  că  va 
merge la Cristos atunci când moare". „Ei bine, 
atunci ce ne-a mai rămas să-i facem acestui  
om ?" a întrebat împăratul. Unul dintre cei ce 
l-au  arestat  a  răspuns  :  „Există  un  singur 
lucru  care-l  va  face  să  sufere.  Pentru  a-i  
produce dureri, faceţi-l să păcătuiască. El nu 
se teme de nimic în afară de păcat". 
Cât de mult  a trebuit  să-I placă Domnului  o 
asemenea mărturisire! Nu se poate aduce un 
compliment mal înalt unui creştin. Psalmistul 
a scris: „Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul !" 
Este singura ură care este bună !
                                              (Preluat din : Pâinea cea de toate zilele)

O altă parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a făcut rod însutit.” După ce a  
spus aceste lucruri, Isus a strigat: „Cine are urechi de auzit să audă.” Ucenicii Lui L-au  
întrebat ce înţeles are pilda aceasta. El le-a răspuns : 

„Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li  
se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă.” Iată 
ce înţeles are pilda aceasta :  Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.  Cei închipuiţi  în  
sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud ; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima 
lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.

Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl  
primesc cu bucurie ; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.

Sămânţa care a căzut între  spini  închipuieşte  pe aceia care,  după ce au auzit  
Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii  
acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.

Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul,  
îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare”. (Evanghelia după Luca 8 : 4 - 15)

Într-un  mod  simplu  de  înţeles,  Domnul  Isus  a  explicat  clar  cum  funcţionează 
sufletul omului. Ce pot să învăţ din Cuvântul Lui ? 

Dacă  vreau  să  am o  viaţă  care  să-I  fie  folositoare  lui  Dumnezeu,  (o grădină 
roditoare fiind metafora Biblică) trebuie mai întâi să-mi fac curăţenie în suflet şi apoi să 
plantez în mintea mea Cuvântul Lui Dumnezeu.       (Va continua)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Cordon bleu (fr. „Cordon albastru”) - Nu se 
traduce de obicei această expresie care a ajuns 
să  însemne  o  persoană  de  seamă,  sau  un 
specialist  foarte  fin.  Explicaţia  :  înaltele 
decoraţii  erau  însoţite  de  un cordon care se 
purta  în  jurul  gâtului,  ori  de-a  curmezişul 
pieptului.  Dar  mai  râvnit  decât  toate  era 
Cordonul  albastru,  care  putea  să  reprezinte 
Ordinul francez al Cavalerilor Sfântului Duh, 
ori Ordinul englezesc al Jartierei, ori Ordinul 
Sfântul Andrei al împărăţiei ţarilor etc., adică 
numai  ordine  conferite  unor  personalităţi 
marcante.
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