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Editorial. La început de an. Hărnicia şi credinţa

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

42 Isus le-a zis : „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl
vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit
şi vin de la Dumnezeu : n-am venit de la Mine
însumi, ci El M-a trimis.
43  Pentru  ce  nu  înţelegeţi  vorbirea  Mea  ?
Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.
44  Voi  aveţi  de tată pe diavolul  ;  şi  vreţi  să
împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început
a fost ucigaş ; şi nu stă în adevăr, pentru că în
el  nu  este  adevăr.  Ori  de  câte  ori  spune  o
minciună,  vorbeşte  din  ale  lui,  căci  este
mincinos şi tatăl minciunii.
45  Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu
Mă credeţi.
46 Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat ?
Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi ?
47  Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele
lui Dumnezeu ; voi de aceea n-ascultaţi, pentru
că nu sunteţi din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam
48 Iudeii I-au răspuns : „Nu zicem noi bine că
eşti samaritean şi că ai drac ?”
49 „N-am  drac”,  le-a  răspuns  Isus,  „ci  Eu
cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi.
50 Eu nu caut slava Mea ; este Unul care o
caută şi care judecă. 
51  Adevărat,  adevărat  vă  spun  că,  dacă
păzeşte  cineva  Cuvântul  Meu,  în  veac  nu va
vedea moartea.”
52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai
drac ; Avraam a murit, prorocii, de asemenea,
au  murit,  şi  Tu  zici  :  „Dacă  păzeşte  cineva
Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.”.
(Continuare în numărul următor)                                 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 8
Adevărata slobozenie

30 Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut
în El. 31 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El :
„Dacă rămâneţi  în Cuvântul  Meu,  sunteţi  în
adevăr  ucenicii  Mei  ;  32 veţi  cunoaşte
adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
33 Ei I-au răspuns : „Noi suntem sămânţa lui
Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui ;
cum zici Tu : „Veţi fi slobozi !”?”
34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns
Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al
păcatului.
35 Şi  robul nu rămâne pururi  în casă ; fiul,
însă, rămâne pururi.
36 Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi  cu
adevărat slobozi.
37 Ştiu că sunteţi  sămânţa lui  Avraam ; dar
căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde
în voi Cuvântul Meu.
38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu ; şi voi
faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”
39  „Tatăl  nostru”,  I-au  răspuns  ei,  „este
Avraam.” Isus le-a zis : „Dacă aţi fi copii ai
lui  Avraam,  aţi  face  faptele  lui  Avraam.
40 Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine,
un Om care v-am spus adevărul pe care l-am
auzit  de la Dumnezeu.  Aşa ceva Avraam n-a
făcut.  41  Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei
I-au  zis  :  „Noi  nu  suntem copii  născuţi  din
curvie ; avem un singur Tată : pe Dumnezeu.”

–  Caut un tânăr,  care să îngrijească de animalele  mele,  zise ţăranul Vasilescu
vecinului său, pe care tocmai îl întâlnise pe uliţa satului. Ştii cumva un tânăr harnic pentru
aşa ceva ?

–  Da, ştiu. Vezi pe tânărul acela care tocmai acum a ieşit de la vecinul? Chiar
acum caută un loc de muncă. După un timp, cei doi s-au întâlnit din nou şi vecinul l-a
întrebat :

– L-ai angajat pe tânărul de care am vorbit ?
– Nu, răspunse Vasilescu.  Tânărul pare a fi un om harnic, dar a pus o condiţie:

vrea să aibă liber în fiecare duminică dimineaţa şi după-masa câteva ore pentru a merge
la o adunare creştină. I-am spus că dacă religia este mai presus de animale, nu am nevoie
de el.

– Ai făcut o mare greşeală, i-a zis vecinul. Permite-i mersul la adunarea creştină
şi vei avea un om de nădejde.

Cu toată împotrivirea sa lăuntrică, ţăranul Vasilescu s-a lăsat înduplecat. El nu
putea înţelege cum ar putea cineva aşeza credinţa mai presus de ocupaţiile zilnice. 

Şi el era creştin şi vizita biserica la Paşte, la Crăciun şi la câte-o înmormântare, la
care se vedea „obligat“ să participe. Dar să laşi animalele singure şi să mergi la biserică, nu
înţelegea.

După patru luni de la angajarea tânărului Iacob, au venit la ţăran cumpărători de
animale. Măcelarul Valentin a fost foarte plăcut surprins de cele văzute.

– Aşa o situaţie bună la animale n-am mai văzut la nimeni. Ce-ai făcut ?
–  Pentru animalele mele,  zise Vasilescu, am un tânăr îngrijitor,  care se roagă

pentru ele. – Se roagă ?
–  Da, ai auzit bine. Am un îngrijitor care se roagă în fiecare dimineaţă pentru

animale, şi nu numai pentru ele, ci se roagă şi pentru mine. Dacă mâine dimineaţă vei fi
aici, poţi să auzi tu însuţi rugăciunea.

În  dimineaţa  următoare,  cei  doi  s-au  ascuns  în  podul  de  deasupra  grajdului.
Curând sosi şi Iacob fluierând o melodie. Animalele păreau că-l salută prin mugetul lor.



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 
Ascultarea  de  sfaturile  lui  Dumnezeu  cuprinse  în
Cartea Călăuzitoare (Biblia) a fost şi mai este încă
cea mai bună cale pentru a evita efectele dăunătoare
şi dezastruoase ale bolilor venerice … 
Este  în  special  izbitor  falimentul  penicilinei  în
tratarea  complicaţiilor  mai  grave  ale  sifilisului.
Acestea se  dezvoltă  uneori  înainte ca individul  să
bage de seamă că este infectat. 
Aceasta este valabil îndeosebi la femei unde prima
ulceraţie de sifilis poate să fie interioară şi să treacă
neluată  în  seamă.  Caracteristica  specifică  a
sifilisului  este  tendinţa  să-şi  arate  acţiunea
destructivă  mulţi  ani  mai  târziu  de  la  infecţia
originară. Douăzeci de ani şi chiar mai mult, după
ce boala a fost  contractată ea poate să doboare la
pământ victima cu o complicaţie fatală şi groaznică.
O  manifestare  târzie  a  sifilisului  este  paralizia,  o
boală  mintală  cauzată  de  sifilisul  care  afectează
celulele  creierului.  Această  demenţă  poate  să  se
dezvolte la o persoană după 5 până la 20 de ani de la
infecţia  originară.  Adesea  sunt  atinşi  oameni  în
vârstă de 35 şi 45 de ani. În cazul când tratamentul
nu a fost început la timp, nu se va mai putea face
aproape  nimic.  Din  nefericire  şi  terapia  timpurie
este adesea tardivă din cauză că starea aceasta este
similară  cu  epilepsia,  neurastenia  sau  alte  boli
mintale.                                (Va continua în numărul viitor)

Proverbe armeneşti despre durere
•  Nu  există  durere  bună.  •  Durerea  vine  de
bunăvoie  şi  pleacă  anevoie.  •  Sub  fiecare
piatră,  e  o  durere.  •  Durerea  o  ştie  cine  o
îndură.  •  Durerea  să-i  fie  dată  cui  cunoaşte
leacul.  •  Durerile  profunde vor să vieţuiască
singure, de aceea şi-au ales inima drept sălaş.
Melkon  Kepapcian •  Durerea  unei  despărţiri  se
poate  lecui  numai  pentru  moment  ;  o
reîntoarcere întârziată aduce o nouă mâhnire,
distrugând o amintire scumpă.  Grigor Zohrap (Din
Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Cartea veche  
246. Predica. Ascultarea ei

„Și El a răspuns : „Ferice mai degrabă de cei
ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc”.

(Evanghelia după Luca 11 : 28) 
„E drept, zice învățatul creștin Ieronim, Sfânta
Scriptură  folosește  când  se  citește,  dar  ea
folosește și mai mult când literii i se dă glas.
Căci cuvântul cel viu are o putere deosebită”.
Dar : „Unii aud cuvântul lui Dumnezeu fără să-l
primească, căci își țin deschisă urechea pentru
amvon, dar inima nu și-o smulg de la poftele
lumești.  Prin  sunetul  cuvintelor  nu  ne  vom
învăța dacă duhul lor nu unge sufletul pe din
lăuntru”. (Sf. Grigorie)
Un  predicator  dintr-un  oraș  mare  a  observat
odată în cursul predicei că ascultătorii privesc
cu neliniște tot mai mare spre ușa bisericei. 
În urmă grăbiră afară în număr mare. Așa că
rămase aproape goală biserica. Ce era pricina
eșirii lor ? Poate vreo nenorocire, un foc ? 
Nu !  Ci  un  papagal  a  sburat  din  o casă  din
apropiere  și  ședea  pe  acoperișul  bisericii  și
oamenii  voiau acum să vadă unde va sbura,
către est ori vest, către sud ori către nord ?
O pasere neputincioasă lua unei cete întregi de
ascultători sămânța cuvântului Domnului ...Caracterul rugăciunii. 2. Credinţa

„Drept răspuns, Isus le-a zis : „Adevărat vă spun că,
dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face

nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia ; ci chiar
dacă aţi zice muntelui acestuia : „Ridică-te de aici şi

aruncă-te în mare”, se va face. Tot ce veţi cere cu
credinţă, prin rugăciune, veţi primi”. 

(Matei 21 : 21 – 22)  
„Isus i-a zis : „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei
vedea slava lui Dumnezeu ?” (Ioan 11 : 40)  „Du-te,
şi facă-ţi-se după credinţa ta”. (Matei 8 : 13) „Dar s-
o  ceară  cu  credinţă,  fără  să  se  îndoiască  deloc  :
pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării,
tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel
de  om  să  nu  se  aştepte  să  primească  ceva  de  la
Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în
toate căile sale”. (Iacov 1 : 6 – 8) Aceste cuvinte, au
făcut pe mulţi  bieţi  rugători  să cadă în deznădejde,
făcându-i atât de neputincioşi, încât nu s-au mai putut
ruga ...                                                             (Va urma)

– Un semn bun, şopti măcelarul.
– Da, animalele îl îndrăgesc.
Cu veselie, Iacob a umplut ieslea cu trifoi proaspăt pe care tocmai l-a cosit de

curând. A făcut curăţenie peste tot. În tot acest timp fredona o melodie numai de el ştiută,
şi poate de animale.

După ce şi-a terminat lucrul, Iacob a îngenuncheat pe o grămadă de paie şi s-a
rugat cu voce tare : „Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că Tu ai murit pentru păcatele mele şi
m-ai salvat. 

Îţi mulţumesc că m-ai trezit sănătos şi vrei să-mi dai putere de muncă şi pentru
astăzi. Dăruieşte-mi, te rog, succes, ca stăpânul să fie mulţumit. 

Păzeşte animalele de orice nenorocire şi ajută-mă să le pot îngriji bine. Eu te rog
să te înduri de stăpân împreună cu familia lui. Ai milă şi de măcelar şi salvează-i sufletul.
Amin“.

Rugăciunea lui Iacob a fost rostită cu un deosebit respect şi cei doi aveau impresia
că a fost îndreptată către cineva care era în apropiere. Ochii măcelarului s-au umplut de
lacrimi, iar vocea îi tremura. Se uita neliniştit în jur.

– Este oare Dumnezeu aici ?
– Iacob aşa spune, zise ţăranul.
Rugăciunea  aceea  sinceră  a  lui  Iacob  a  fost  ascultată  de  Dumnezeu.  Inimile

împotrivitoare ale celor doi au fost adânc mişcate. 
Curând după această întâmplare, cei doi L-au găsit pe Mântuitorul. De atunci, ei

nu mai mergeau la biserică de formă şi numai în anumite zile. Deplina lor schimbare a fost
o puternică mărturie în satul acela despre lucrarea lui Dumnezeu în inimile lor.

În Biblie, în cartea Proverbe 21 : 5 găsim scris că : „Planurile omului harnic nu
duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă”. 

Să ne amintim în acest an şi cuvintele pe care le-a rostit Domnul Isus : „Cine este
credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în
cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”. (Luca 16 : 10)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Cununa de spini - „În opoziție cu cea de
lauri,  cununa  (sau  ramura)  de  spini
simbolizează  o  mare  suferință,  o  durere
umilitoare.  Expresia  are  la  obârșie  relatarea
din Evanghelie că ostașii lui Pilat au împletit
o cunună de spini și i-au pus-o lui Isus pe cap
în semn de  înjosire.  (Matei  27 :  29 -  30 și
Marcu 15 : 16 – 17, unde scrie că : „Ostaşii
au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au
adunat  toată  ceata  ostaşilor.  L-au îmbrăcat
într-o haină de purpură, au împletit o cunună
de spini şi I-au pus-o pe cap”.)  
Eminescu folosește comparația în  Scrisoarea
III  :  „Tu ești Mircea ? – Da-mpărate ! – Ai
venit  să  mi  te-nchini,  /  Să  nu  schimb  a  ta
coroană într-o ramură de spini ?”

„Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai
bogat ; şi altul, care economiseşte prea mult,

nu face decât să sărăcească”. 
(Proverbe 11 : 24)

Generalul  Leonidas  îi  reproșa  lui  Alexandru
Macedon că e prea darnic cu tămâia pentru
zei. Aceasta era scumpă, se aducea greu iar
împăratul cu un ochi negru și cu unul verde o
risipea în templele zeilor cu mână prea largă.
I-a spus Leonidas : 
„După ce vei cuceri țările unde se face tămâie
n-am nimic împotrivă s-o transformi în fum în
orice cantitate vei dori”. 
N-a zis nimic Alexandru ci doar s-a uitat la el
cu  ochiul  negru.  În  trei  ani  toate  țările
producătoare  de  tămâie  erau  cucerite.  I-a
trimis o căruță plină lui Leonidas și un răvaș :
„Cu zeii să nu fii zgârcit niciodată”. Exact aşa
gândeşte şi un creştin !
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