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Editorial. Nu vă îngrijoraţi gândindu-vă (IV)

 

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

Simon Petru, I-a zis :
9 „Este aici un băieţel care are cinci pâini de  
orz  şi  doi  peşti  ;  dar  ce  sunt  acestea  la  
atâţia ?”
10 Isus  a  zis  :  „Spuneţi  oamenilor  să  şadă 
jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii  
au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
11  Isus  a  luat  pâinile,  a  mulţumit  lui  
Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii  
le-au  împărţit  celor  ce  şedeau  jos  ;  de  
asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
12 După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor  
Săi : „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca 
să nu se piardă nimic.”
13 Le-au  adunat  deci  şi  au  umplut  
douăsprezece  coşuri  cu  firimiturile  care  
rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce  
mâncaseră toţi.
14  Oamenii aceia, când au văzut minunea pe 
care  o  făcuse  Isus,  ziceau  :  „Cu  adevărat,  
Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.”
15 Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L 
ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi  
la munte, numai El singur.

Isus umblă pe mare
16 Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât  
la marginea mării.  17 S-au suit într-o corabie 
şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum.  
Se  întunecase,  şi  Isus  tot  nu  venise  la  ei.
18  Sufla  un  vânt  puternic  şi  marea  era  
întărâtată. 19 După ce au vâslit cam douăzeci  
şi  cinci  sau  treizeci  de  stadii,  văd  pe  Isus  
umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie.  
Şi s-au înfricoşat. (Continuare în numărul următor) 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 5
Lucrarea Fiului

44 Cum  puteţi  crede  voi  care  umblaţi  după 
slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi  
slava care vine de la singurul Dumnezeu ? 
45 Să  nu  credeţi  că  vă  voi  învinui  înaintea 
Tatălui ; este cine să vă învinuiască : Moise, în  
care v-aţi pus nădejdea.
46 Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede  
şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
47 Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum 
veţi crede cuvintele Mele ?”

CAPITOLUL 6
Înmulţirea pâinilor

1 După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea  
Galileii, numită Marea Tiberiadei.
2  O mare  gloată  mergea  după El  pentru  că  
vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
3  Isus  S-a  suit  pe  munte  şi  şedea  acolo  cu  
ucenicii Săi.
4 Paştile, praznicul iudeilor, era aproape.
5  Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare  
gloată vine spre El.  Şi  a  zis  lui  Filip  :  „De  
unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce  
oamenii aceştia ?”
6 Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru  
că  ştia  ce  are  de  gând  să  facă.
7  Filip I-a răspuns : „Pâinile pe care le-am 
putea  cumpăra  cu  două  sute  de  lei,  n-ar  
ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
8 Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele 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. 

Cum  se  fac  toate  aceste  lucruri  ?  După  predica  apostolului  Petru,  (din  ziua 
Cincizecimii), despre ascultători scrie că : 

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui  
Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?” 

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus  
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce  
sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 

Şi,  cu  multe  alte  cuvinte,  mărturisea,  îi  îndemna  şi  zicea  :  „Mântuiţi-vă din  
mijlocul acestui neam ticălos”. (Faptele Apostolilor 2 : 37 - 40)

Pentru a fi  mântuit,  omul are nevoie de pocăinţă, (este regretul profund pentru 
păcatele  făcute,  care  se  manifestă  prin  mărturisirea  păcatelor)  şi  de  credinţa  în  Jertfa 
Domnului Isus, Cel care ne curăţă prin sângele Lui de orice păcat. 

A. Mărturisirea.  Cum se face o mărturisire şi de ce este necesară mărturisirea 
păcatelor ? Seneca spunea : „Nimeni nu-i în stare să se ridice prin el însuşi : trebuie să-i  
întindă mâna cineva, să-l scoată cineva“. 

Prin mărturisirea păcatelor, eu  Îi  întind mâna Lui Dumnezeu ...  Îi  cer ajutorul. 
Rezultatul ?  „Dacă ne mărturisim păcatele,  El  este  credincios şi drept  ca  să ne ierte  
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”. (I Ioan 1 : 9) 

Cum se face mărturisirea ? Prin rugăciunea sinceră.
Să urmărim trei exemple din Biblie :
a) Ezra.  El a scris : „ ...  am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul  

Dumnezeul meu şi am zis : „Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi  
ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi  
greşelile noastre au ajuns până la ceruri. 



 
 

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 
În ţara noastră [n.r. SUA] nu vedem cerşetori 
orbi umblând pe străzi.  În schimb ei îşi pipăie 
uşor  cu mâna calea  în  jurul  coridoarelor  din 
azilurile  noastre.  Nu  sunt  mulţi  ani  de  când 
cca. 90% din orbii azilurilor noastre erau acolo 
din  cauza  gonoreei.  Azi,  în  regiunile  unde 
nitratul de argint nu există, pierderea vederii la 
noii născuţi este într-adevăr colosală din cauza 
acestei calamităţi venerice. 
Cât  de  tragic  este  faptul  că  sute  de  mii  de 
oameni  orbi,  fără  siguranţă,  trebuie  să 
plătească diavolului  pentru păcatele  părinţilor 
lor  !  Sifilisul  este  de  asemenea  cauza  că  se 
nasc copii chinuiţi şi morţi. 
Dacă  un  copil  infectat  trăieşte,  el  poate  să 
rămână cu diferite defecte fizice sau mintale. 
Preţul  nu  este  plătit  de  aceşti  copii  cu 
deficienţe  mintale  (ei  nu-şi  cunosc  necazul), 
dar  este  plătit  scump şi  amar  de  părinţii  lor 
care privesc cu remuşcări zilnic şi toată viaţa la 
copiii lor deformaţi şi nesănătoşi. 
În anul 1946, un articol medical raporta starea 
lucrurilor din SUA. 
„S-a estimat că în fiecare an ... mai mult de 
50 000 de copii se nasc cu sifilis congenital” 
(Harold  Thomas  Hyman,  An  Integrated 
Practice  of  Medicine,  Philadelphia,  W.  B. 
Saunders  Co.,  1946,  pag.  332)   (Va  continua  în 
numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre deprindere
•  Deprinderea  devine  nărav.  •  Nu-ţi  învăţa 
spinarea cu două haine, şi nici burta – cu două 
pâini.  • Câinele care aduce un os poate să şi 
ducă un os. • Dă-i găinii o oală de boabe, ea tot 
iarbă ciuguleşte. • N-are ouă, dar stă cloşcă. (Din 
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Cartea veche  
241. Plânsul

„Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură ; plângeţi cu 
cei ce plâng”. (ROMANI 12 : 15) 

Ioan Gură de Aur zice că copilul prin plânsete 
îşi  exprimă  dorinţa.  Când  mama  ameninţă, 
când tata refuză ceva, când doica întârzie cu 
mâncarea,  copilul  plânge  şi  obţine  cele 
trebuincioase.
Nu-i mirare că plânsul te uşurează. Când eşti 
singur şi plângi şi simţi că cei din jurul tău au 
înţeles plânsul tău, pare că eşti mai uşurat.
Un bătrân moşneag muri, lăsând după sine o 
bătrână neputincioasă, care avea o nepoţică în 
casă. Bătrâna plângea după moartea soţului iar 
fetiţa de câte ori vedea pe bunică-sa plângând, 
plângea  şi  ea.  Mama  fetiţei  voia  să-şi  ducă 
fetiţa  acasă,  dar  bătrâna  o  oprea  zicând  : 
„Când fetiţa plânge împreună cu mine, simţesc 
o uşurare în suflet”.

Caracterul rugăciunii
În  toate  lucrurile  de  amănunt,  el  rămâne 
neputincios – fie că e vorba de iertarea păcatelor 
–  de biruinţa lor – de noua lui viaţă spirituală – 
de creşterea în har sau de credincioşie în viaţa 
de  toate  zilele,  în  faţa  Lui  Dumnezeu  şi  a 
oamenilor. 
Acum neputinţa se manifestă într-un nou fel, în 
viaţa de rugăciune. 
Mai  înainte,  ea  a  fost  centrul  de  asalt  al 
rugăciunii, care sau a strigat după ajutor, ori şi-a 
redus duhul la tăcere. 
Acum, toată viaţa de rugăciune este purtată de 
neputinţă. 
O  inimă  zdrobită  ştie  că  este  neputincioasă 
înaintea lui Dumnezeu, dar că nici nu-i trebuie 
altceva, decât să fie conştient de neputinţa sa, şi 
să  se  lase  îngrijit  de  Dumnezeul  Cel  Mare  şi 
sfânt,  asemenea micului  copilaş,  care  se  lasă 
servit şi îngrijit de mama lui.
De  aceea  rugăciunea  constă  în  faptul,  de  a-i 
spune  ziua  întreagă  lui  Dumnezeu,  în  ce  fel 
simţim noi starea noastră de neputinţă.
Rugăciunea devine mai intensă, când Duhul Lui 
Dumnezeu subliniază neputinţa noastră, şi când 
noi  trebuie  să  recunoaştem  cât  de  lipsită  de 
putere este firea noastră – pentru a crede, a iubi, 
a nădăjdui, jertfi, a pătimi, a ne ruga, şi a lupta 
împotriva plăcerii de păcat ... (Va urma)

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că 
în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele  
mărturisesc despre Mine”. (Ioan 5 : 39) 

Studiul Cuvântului lui  Dumnezeu care aduce 
cele  mai  mari  beneficii  cere  răbdare  şi 
perseverenţă,  dar  rezultatele  merită  efortul. 
A.B. Simpson a spus : „ Dumnezeu a ascuns 
fiecare  lucru  preţios  într-un  mod  aşa  că  el  
este  răsplata  celui  răbdător,  premiul  celui 
harnic,  dar  o  dezamăgire  pentru  sufletul 
leneş. Castana este ascunsă într-o coajă cu 
ţepi  ;  perla  este  înmormântată  adânc  sub 
valurile înspumate ale oceanului ; aurul este  
încarcerat  în  pântecul  stâncos  al  munţilor;  
giuvaerele se găsesc numai după ce spargi 
stânca  din  jurul  lor  ;  solul  dă  recolte  ca  o  
răsplată  fermierului  harnic.  Tot  astfel  şi  
adevărul  lui  Dumnezeu  trebuie  căutat  cu 
toată seriozitatea”. Se crede că Henry Ford a 
spus : „Taie-ţi singur lemnele şi te vei încălzi  
de două ori”. Ceea ce a vrut să spună este că 
atunci  când omul  îşi  taie  singur  lemnele de 
foc  nu  numai  că  se  va  bucura  de  căldura 
focului, arzându-le în cămin, dar se va încălzi 
în  urma  efortului  fizic  depus  în  exerciţiul 
muncii  sale.  Dacă  doreşti  să  te  bucuri  cu 
adevărat de Biblia ta, ar trebui “să-ţi tai singur 
lemnele” studiind lucrurile pentru tine însuţi. 
                                              (Preluat din : Pâinea cea de toate zilele)

Din zilele  părinţilor  noştri  am fost  foarte  vinovaţi  până în  ziua de azi,  şi  din  
pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, împăraţii noştri şi preoţii noştri, în mâinile  
împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului şi ruşinii care ne acoperă astăzi faţa ...

Pe când stătea Ezra plângând şi cu faţa la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu  
şi  făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de  
oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi”. (Ezra 9 : 5 – 7, 
10 : 1)

b)  Daniel.  Omul  lui  Dumnezeu a  notat  :  „Şi  mi-am întors  faţa  spre  Domnul  
Dumnezeu ca  să-L caut cu rugăciune şi cereri,  postind în sac şi cenuşă.  M-am rugat 
Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire :

„Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare  
celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale ! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am 
fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.

N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor  
noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării”.

c) Iacov (în Noul Testament, cartea Iacov, capitolul 5 : 16) a scris : „Mărturisiţi-
vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”.  

În  cartea  Proverbe 28 :  13 găsim scris  că :  „Cine îşi  ascunde fărădelegile  nu  
propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare”.             (Va continua)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Cornix  cornici  nunquam  oculos  effodit 
(lat. „Corb la corb nu scoate ochii”) - Tradus 
din latină, citatul acesta circulă ca proverb în 
multe  graiuri.  Ambrosius  Theodosius 
Macrobius,  scriitor  şi  gramatic  latin  de  la 
începutul  veacului  al  V  –  lea,  este  poate 
primul autor la care găsim acest proverb ; şi 
anume  în  Saturnalia,  lucrare  în  şapte  cărţi, 
cuprinzând  ...  informaţii  despre  obiceiurile 
romanilor.  Nu  se  ştie  dacă  Macrobius  este 
chiar autorul dictonului. Mai verosimilă pare 
ipoteza că el a fost numai beneficiarul acestui 
proverb  mai  vechi.  Se  citează  în  sensul  că 
oamenii  lacomi  şi  asupritori,  (aidoma 
corbilor, legaţi prin interesul comun : prada), 
sau oamenii cu aceleaşi apucături şi năravuri, 
nu-şi fac rău niciodată unul altuia. 
În cartea  Proverbe 30 : 17 scrie : „Pe ochiul  
care îşi  bate joc de tatăl  său şi nesocoteşte  
ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la  
pârâu şi îl vor mânca puii de vultur”. 
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