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Editorial. Nu vă îngrijoraţi gândindu-vă (VII)

 

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

27 Dar noi  ştim de unde este  Omul acesta ;  
însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti  
de unde este.”
28 Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu,  
striga : 
„Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt ! 
Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a 
trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.
29 Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a 
trimis.”
30 Ei căutau deci să-L prindă ; şi nimeni n-a  
pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.
31 Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau :  
„Când  va  veni  Hristosul,  va  face  mai  multe  
semne decât a făcut Omul acesta ?”
32 Fariseii  au  auzit  pe  norod  spunând  în  
şoaptă aceste lucruri despre El. 
Atunci preoţii cei mai de seamă şi fariseii au 
trimis nişte aprozi să-L prindă.
33 Isus a zis : 
„Mai sunt cu voi puţină vreme, şi apoi Mă duc  
la Cel ce M-a trimis.
34 Voi Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi ; şi  
unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”
35 Iudeii au zis între ei : 
„Unde are de gând să Se ducă Omul acesta, ca  
să nu-L putem găsi ? 
Doar  n-o  avea  de  gând  să  Se  ducă  la  cei  
împrăştiaţi printre greci şi să înveţe pe greci ?
36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a 
spus : 
„Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi ; şi unde voi  
fi Eu, voi nu puteţi veni” ?”
(Continuare în numărul următor) 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 7
17  Dacă  vrea  cineva  să  facă  voia  Lui,  va 
ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la  
Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
18  Cine  vorbeşte  de  la  sine  caută  slava  lui  
însuşi  ;  dar  cine  caută  slava  Celui  ce  L-a 
trimis,  Acela  este  adevărat,  şi  în  El  nu  este  
strâmbătate.
19  Oare  nu  v-a  dat  Moise  Legea  ?  Totuşi  
nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să  
Mă omorâţi ?”
20 Norodul I-a răspuns : „Ai drac. Cine caută  
să Te omoare ?”
21 Drept răspuns,  Isus le-a zis  :  „O lucrare  
am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.
22 Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea 
împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la  
patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua  
Sabatului.
23 Dacă un om primeşte tăierea împrejur în  
ziua  Sabatului,  ca  să  nu  se  calce  Legea  lui  
Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea,  
pentru că am însănătoşit un om întreg în ziua 
Sabatului ?
24  Nu  judecaţi  după  înfăţişare,  ci  judecaţi  
după dreptate.”
25 Nişte locuitori din Ierusalim ziceau : „Nu 
este El Acela pe care caută ei să-L omoare ?
26 Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I  
zic nimic ! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari  
vor fi cunoscut că El este Hristosul ?

Poetul  Costache  Ioanid  a  scris  poezia  „Nu,  nu  suntem  un  vis,  o  întâmplare” 
(inspirată  poate  din Psalmul 139 :  14 unde scrie  :  „Te laud că sunt  o făptură aşa de  
minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta !”).  

Poezia începe astfel :
„Nu, nu suntem un vis, o întâmplare,
Un lut de sine însuşi frământat.
Ci ne-a zidit o Forţă creatoare,
O-nţelepciune fără de hotare.
Există Dumnezeu cu-adevărat”.
În cartea sa „Dacă aş fi ateu”, Wilbur Nelson include un capitol intitulat : „Dacă aş 

fi medic”. El afirmă că medicii, mai mult ca oricare dintre ceilalţi oameni, ar trebui să-L 
recunoască pe Dumnezeu drept Creatorul trupului omenesc, pentru că ei cunosc acest trup 
atât de bine, cu toate funcţiunile şi cu complexitatea sa.

Nelson ne dă apoi o întreagă serie de lucruri la care să ne gândim. Iată câteva 
dintre ele : 

• „Gândiţi-vă la trupul omenesc - compus din peste 1000 de miliarde de celule. 
• Gândiţi-vă la pielea corpului uman - deşi apa poate trece din interior spre exterior, 

ea nu poate pătrunde din exterior în interiorul trupului nostru. 
• Gândiţi-vă la oase - capabile să suporte o greutate de 30 de ori mai mare decât 

poate suporta cărămida. 
• Gândiţi-vă la ficat - transformă celulele vechi de sânge în fiere şi neutralizează 

substanţele otrăvitoare. 
• Gândiţi-vă  la  sânge  -  4,6  până  la  5,5  de  litri  din  această  substanţă  siropoasă, 

distribuie  oxigen  şi  transportă  reziduurile  din  ţesuturi  şi  organe,  în  timp  ce 
reglează temperatura trupului. 

• Gândiţi-vă la inimă - cântărind mai puţin de jumătate de kilogram, lucrează ca o 
uzină întreagă. În medie pompează de 100.000 de ori pe zi, punând în circulaţie



 
 

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  anul  1959  Ernst  Epstein  arăta  că  speciile  de 
gonococi au devenit acum rezistente la penicilină nu 
numai  printre trupele americane din Coreea,  ci  de 
asemenea  şi  printre  cele  din  Japonia,  Anglia  şi 
America. El concludea : 
„Din  punct  de  vedere  clinic  apariţia  speciilor 
rezistente  la  penicilină  ale  gonoreei,  are  o 
însemnătate gravă. Gonoreea acută nu mai poate fi 
considerată mult  timp, fără  îngrijorare,  ca o boală 
care are un tratament sigur ... Ambele probleme ale 
gonoreei  cronice  la  mascul  şi  la  purtătorul 
asimptomatic ...  au revenit.  Este probabil numai o 
chestiune de timp până când rezistenţa penicilinei va 
fi cunoscută pe scară crescândă în toată lumea” ... 
Va fi  nevoie  de studii  în  continuare  înainte  ca  să 
putem accepta această concluzie. Din Anglia ne vine 
un alt  raport  :  „Faptul  că în ciuda penicilinei  şi  a 
altor  antibiotice,  cazurile  de  uretrită  venerică  la 
bărbaţi precum şi gonoreea la femei s-au înmulţit în 
timpul  anului  1952,  trebuia  să  restrângă  orice 
tendinţă de mulţumire de sine asupra poziţiei bolii 
venerice sau a vreunei tentaţii de a exagera efectul 
antibioticelor asupra acestor boli. 
Promiscuitatea  sexuală  este  încă  răspândită  şi 
atâta timp cât aceasta va dăinui, pericolul bolilor 
venerice persistă” ...              [Va continua în numărul viitor]

Proverbe armeneşti despre dreptate
•  Fii  plecat  ca  apa  şi  tăios  ca  sabia.  • 
Judecătorul n-are ochi, are urechi. • Cine sapă 
groapa  altuia  cade  singur  în  ea.  •  Sabia 
ucigaşului rămâne fără stăpân. • Acolo unde e 
rodnică  indulgenţa,  dreptatea  e  săracă.  • 
Hotarele  minciunii  sunt  înguste,  zilele 
fărădelegii – numărate.  Ceea ce e minunat în 
viaţa omului este faptul că, în cele din urmă, 
adevărul  şi dreptatea înving, şi toate lanţurile 
sunt sfărâmate. (Vazghen) 
[Din Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979]

Cartea veche  
247. Poc in a con tien ioasă ţ ş ţ ă

„ ... să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în 
nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca 

să ajungă la cunoştinţa adevărului ... ”. 
[II Timotei 2 : 25] 

Trei  tineri  au  fost  aruncaţi  în  temniţă  pentru 
unele  delicte.  Mai  târziu  ajung  în  slujba unui 
împărat,  care  dorea  să  ştie  odată  cu  ce  îşi 
petreceau ei timpul în temniţă ? 
Unul spuse că el se ocupa cu matematica, altul 
cu pictura. Al treilea tăcea. 
Fiind întrebat de împărat să spună şi el ce a 
făcut în temniţă, el zise : 
„Tot timpul cât am stat în temniţă, îmi băteam 
capul ce să fac ca să nu mai ajung acolo”. Aşa 
să  facă  şi  creştinul  după  o  mărturisire 
conştienţioasă : cum să se poarte ca să nu mai 
păcătuiască.  [Conştienţios este  arhaismul  lui 
conştiincios.  Un sens al acestui  cuvânt este : 
„Care ascultă de conștiință”. Dex]

Caracterul rugăciunii
Tot  astfel,  trebuie  să  fie  înnodată  şi  neputinţa 
noastră  de  Dumnezeu,  de  care  dependenţa 
noastră, nu poate fi subliniată îndeajuns de tare.
Gândeşte-te  numai  la  unele  din  cuvintele  lui 
Isus, ca acestea : „Căci despărţiţi  de Mine, nu 
puteţi face nimic”. (Ioan 15 : 5) El spune într-o 
singură  propoziţie,  ceea  ce  noi  trebuie  să 
învăţăm în viaţa noastră întreagă. Şi chiar când 
ajungem în pragul morţii,  tot n-am învăţat bine 
lucrul acesta. Eu trebuie să subliniez neputinţa, 
căci  ea  este  hotărâtoare  nu  numai  în  viaţa 
noastră  de  rugăciune,  ci  şi  în  toată  atitudinea 
noastră faţă de Dumnezeu. Atâta vreme cât noi 
cunoaştem  neputinţa  noastră,  nu  ne  poate 
surprinde nicio greutate,  nu vom fi  tulburaţi  de 
nici  un  necaz  şi  nici  un  obstacol  nu  ne  va 
înfricoşa. Noi nu aşteptăm nimic de la noi înşine, 
ci  supunem  toate  poverile  şi  obstacolele  în 
rugăciune lui Dumnezeu. Astfel Îi deschidem noi 
Domnului  uşa,  dându-I  posibilitatea,  să-Şi 
descopere  minunata  Lui  putere  la  neputinţa 
noastră. Apostolul Pavel a scris :
„ ...  ştiţi că în neputinţa trupului v-am propovăduit  
Evanghelia pentru  întâia  dată.  Şi  n-aţi  arătat  nici 
dispreţ,  nici  dezgust  faţă  de  ceea  ce  era  o  ispită  
pentru voi în trupul meu ; dimpotrivă, m-aţi primit ca 
pe un înger al lui Dumnezeu,  ca pe însuşi Hristos  
Isus”. (Galateni 4 : 13 - 14) [Va urma]

aproximativ 8.000 de litri de sânge prin 100.000 de kilometri de artere, vene si vase capilare. 
[Preluat din : Pâinea cea de toate zilele” / 6 August, 2015]

Ştiind că Dumnezeu îmi dă viaţa, El o întreţine şi tot El decide momentul sfârşitului 
vieţii, trebuie să mă întreb : 

„Din moment ce trupul este un  mecanism, atât de bine de pus la punct, (iar el este 
proiectat pentru un număr de ani limitat şi într-o zi, va fi pus în ţărână), oare Dumnezeu nu este 
interesat ca şi sufletul  meu, (care este veşnic) să funcţioneze cel puţin la fel de bine ? 

Oare vrea Dumnezeu ca eu să trăiesc apăsat de frică, nelinişte şi îngrijorare ?
Se poate duce o viaţă plină de pace ?” Răspunsul Biblic este acesta : 

• „Celui  cu inima tare,  Tu-i  chezăşuieşti [garantezi] pacea ;  da, pacea,  căci se  
încrede în Tine”. (Isaia 26 : 3)

• Prin proorocul Isaia, Dumnezeu a spus : „O ! de ai fi luat aminte la poruncile  
Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării”. (Isaia 
48 : 18) Cum se obţine o astfel de pace ? 
În Isaia 53 : 5 scrie despre Domnul Isus : „Dar El era străpuns pentru păcatele  

noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El,  
şi  prin  rănile  Lui  suntem  tămăduiţi”.  Beneficiază  de  pacea  lui  Christos,  (de  pacea 
sufletului, care vine într-o inimă curată), cel ce şi-a mărturisit păcatele, şi crede în Jertfa 
Domnului Isus de pe cruce. Chiar înainte de-a Se înălţa la Cer, Domnul Isus a spus : „Cine 
va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit”. (Marcu 16 : 16)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Cuiul lui Pepelea – Pepelea e un personaj ... 
din  snoavele  noastre  populare,  tipul 
personajului  isteţ  care,  aidoma lui  Păcală ... 
biciuieşte  apucături  şi  năravuri  ... snoavele 
despre Pepelea au fost  adunate în  culegerea 
lui  T.  Pamfile  „Firişoare  de  aur”.  Cea  mai 
cunoscută,  de unde provine şi  expresia,  este 
„Cuiul lui Pepelea”. Pepelea şi-a vândut casa 
lui Arvinte, păstrându-şi numai un cui, bătut 
în  peretele  unei  odăi,  cu  dreptul  de-a  agăţa 
acolo haina, căciula, etc. 
În felul acesta  îi făcea vizite mereu, spre a se 
folosi  de  cuiul  care  era  proprietatea  sa. 
Aşadar,  „cuiul  lui  Pepelea”  înseamnă 
pretextul născocit pentru a stingheri pe alţii ; 
motivul  şubred  invocat  de  cineva  spre  a  se 
amesteca intempestiv şi supărător în treburile 
altora. „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş 
sau ca hoţ,  sau ca făcător de rele,  sau  ca unul  
care se amestecă în treburile altuia”. (I Pet. 4 : 15)

„Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de 
ea, când poţi s-o faci. Nu zice aproapelui  

tău : „Du-te şi vino iarăşi ; îţi voi da 
mâine !” când ai de unde să dai”. 

PROVERBE 3 : 27 - 28
George  Whitefield,  un  predicator  renumit  în 
secolul  al  XVIII-lea  în  Anglia  şi  în  America, 
călărea  neobosit  dintr-o  localitate  în  alta. 
Odată auzi  despre  o văduvă aflată  în  mare 
lipsă şi îi  dădu acesteia toţi  banii  pe care îi 
deţinea  :  5  (cinci)  guinee. Prietenul  său  l-a 
apostrofat  că nu a lucrat  înţelept,  dar  acest 
predicator i-a replicat :  „Dacă Dumnezeu ne 
face  să  întâlnim  necazul,  atunci  o  face  cu 
intenţia de a acorda un ajutor !“ La scurt timp 
după aceea,  îi  ajunse  un hoţ  şi  le  ceru toţi 
banii.  Acum  şi  prietenul  rămase  fără  bani. 
Curând  apăru  din  nou  hoţul  şi  îi  ceru  lui 
Whitefield să-i dea haina. În schimb, hoţul îi 
dădu predicatorului haina sa cârpită. Nu după 
mult timp îl văzură iarăşi pe hoţ urmărindu-i. 
Cei doi mânară repede caii şi ajunseră într-un 
sat  scăpând  de  hoţ.  În  locul  în  care  au 
înnoptat, Whitefield a căutat în haina hoţului şi 
a  găsit  un  portmoneu  cu  65  de  guinee. 
[Wikipedia : „În 1788, o guinee cântărea 8,35 
grame la batere”.  La ora actuală cinci guinee 
ar valora aproximativ 5.000 de lei,  iar 65 de 
guinee ar preţui aproximativ 65.000 de lei !]


