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Editorial. Cel mai frumos cadou ! 

Un tată şi-a pedepsit fiica în vârstă de trei ani pentru că a irosit o bucată de 
hârtie  pentru  împachetat  cadouri.  Oamenii  erau  săraci,  aşa  că  orice  bun  din  casă 
trebuia să fie întrebuinţat cu folos, nicidecum pentru joaca unei fetiţe de trei ani. Fetiţa 
însă s-a gândit să-şi surprindă tatăl de ziua lui.

Într-o zi,  a luat  o cutie,  a  împachetat-o frumos în hârtie pentru împachetat 
cadouri şi i-a dăruit-o tatălui ei, cu ocazua zilei de naştere a acestuia. Părintele s-a 
supărat şi a început să strige nervos la fiica sa : „Nu ştii că nu avem voie să irosim  
hârtie?” Fetiţa şi-a lăsat capul în jos şi printre lacrimi îi spuse : „Cadoul este pentru 
tine, tati  ...  de ziua ta”. Bărbatul s-a simţit ruşinat de reacţia sa, mai ales că fetiţa 
fusese singura ce îşi adusese aminte să îi aducă o urare caldă de ziua sa.

Aşadar,  omul  a  deschis  cutia,  însă  a  descoperit  cu  uimire  că  aceasta  era 
goală ... în interiorul ei nu se afla nimic ! Un nou val de furie l-a cuprins : 

„Nu ştii că atunci când dăruieşti cuiva o cutie de cadouri, trebuie să pui şi  
ceva în ea ?”, a ţipat acesta către fetiţă. Micuţa şi-a ridicat privirea şi s-a uitat la tatăl 
ei, cu ochii plini de lacrimi. 

„Dar  nu  este  goală,  tata.  Este  plină  de  sărutări.  Am  pus  în  cutie  multe  
sărutări pentru tine”. Tatălui nu i-a venit să creadă ce aude. Vorbele fetiţei l-au lăsat 
fără grai. A luat-o pe fetiţă în braţe şi a rugat-o să îl ierte. Omul a decis să păstreze 
cutia lângă patul său ... 

În  Psalmul  109 :  5  scrie  :  „Ei  îmi  întorc  rău  pentru  bine,  şi  ură,  pentru 
dragostea mea”. Chiar dacă oamenii ne dezamăgesc, ne putem aminti promisiunea lui 
Dumnezeu din Isaia 54 : 10 : „Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar 
dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina,  

Vă dorim multe binecuvântări de la 
Dumnezeu, pentru toată viaţa ... 
începând cu 2016 până în veşnicie!

             Unde ne puteţi găsi ? 

Cuvântul profetic despre vremurile din urm  ă

În Anul 1968, o femeie de 90 ani din Valdres – 
Norvegia a avut o vedenie. Era în săptămâna 
când  pastorul  Minos  din  Suedia  se  afla  în 
localitatea ei, aşa ca el a notat tot ce i-a spus, 
ea fiind la rugăciune. Dar, pentru ca relatarea 
descrisă de ea era aşa de departe de realitatea 
acelor vremuri,  nu a comunicat  nimănui cele 
auzite de la acea femeie, ci a pus manuscrisele 
într-un sertar. 
Prin  anii  90,  cu  30  ani  mai  târziu  pastorul 
Minos  din  Suedia  a  simţit  că  trebuie  să 
transmită bisericilor mai departe vedenia acelei 
femei, deoarece au început să se adeverească 
ce a spus ea. Femeia din Valdres- Norvegia a 
fost o femeie de încredere, o credincioasă cu 
reputaţie bună pentru toţi cei ce o cunoşteau.
Iată  ce a văzut  ea:  „Am văzut  cum va arăta 
vremea la scurt timp înainte ca să revină Isus  
şi  cum  va  izbucni  cel  de-al  III-a  Război 
Mondial.  Eu am văzut evenimentele cu ochii  
mei de trup, am văzut ţările una după cealaltă,  
scene concrete care vor avea loc chiar înainte 
ca să vină din nou Isus.”
Înainte de a avea loc ultima catastrofă cum nu 
a mai fost niciodată, femeia a numit patru faze: 
„Înainte  ca  Isus  să  vină  şi  la  scurt  timp 
înaintea  celui  de-al  III-a  Război  Mondial,  
tensiunea războiului rece dintre ţări, blocurile  
Est şi Vest, va dispărea, va fi o pace lungă ... 
(Gândiţi-vă  că  femeia  a  spus-o în  anul  1968 
când războiul rece şi-a atins vârful). 

În perioada aceea de pace toate ţările se vor 
dezarma şi vor micşora potenţialul militar, 
iar  Norvegia  şi  celelalte  ţări  nu  vor  fi 
pregătite când va începe războiul. 
El va începe când nimeni nu se aşteaptă şi 
dintr-o parte neaşteptată. Printre creştini va 
fi  o  stare  superficiala  fără  precedent,  o 
lepădare  a  creştinismului  viu  şi  adevărat. 
Creştinii nu vor dori o propovăduire biblică 
ce-l face pe om să se simtă vinovat. 
Nu vor dori să audă de păcat şi har, de lege 
şi  de  evanghelie,  de  pocăinţă  şi  de 
schimbarea vieţii. În locul acestora va veni 
o Evanghelie a prosperităţii, a succesului şi 
a  realizării  personale.  Lucrurile  materiale 
vor juca un rol foarte mare. 
Bisericile şi casele de rugăciune se vor goli 
tot  mai  mult  şi  în  locul  acelor  predici  de 
generaţii, ca de exemplu să luăm crucea lui 
Isus  şi  să-L urmăm,  acestea  vor  avea  un 
conţinut  de  distracţie,  de  artă  literară,  de 
cultură înaltă, astfel încât ascultătorul să se 
simtă bine sub amvon. 
O  cădere  morală  cum nu  s-a  mai  întâlnit 
vreodată, oameni, bărbaţi şi femei, vor trăi 
împreună  fără  căsătorie  şi  foarte  multă 
infidelitate.  Infidelitatea  va  deveni  ceva 
obişnuit  în  căsătorii.  Aceste  relaţii  se  vor 
strecura şi în bisericile creştine şi ei vor găsi 
tot felul de scuze şi explicaţii tolerându-le. 
Homosexualitatea  va  fi  acceptată  înainte  ca 
Isus să vină ... (Continuare în numărul viitor)



zice Domnul, care are milă de tine”. Adică, indiferent de ce se întâmplă în exterior ... 
(cutremure,  furtuni etc.),  în  suflet  nimic  nu  se  schimbă  !  Aşa  este  dragostea  lui 
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi ! Dumnezeu să fie binecuvântat !

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

                                           Au plecat dintre noi :  

 

•Iepure  Augustin, (din  Reşiţa,  17  Octombrie 
2015).
• David Dimitrie, (Brebu, 17 Octombrie 2015).
• Iana Maria, (din Reşiţa, 11 Decembrie 2015).
În  Psalmul 116 :  15 scrie  :  „Scumpă este  
înaintea Domnului moartea celor iubiţi de 
El”.

Proverbe latine despre faptă rea
• Furia minţii este distrugerea gloriei.
• Răufăcătorul urăşte lumina.
• Ai grijă să nu fii jignit şi la rândul tău să 
nu jigneşti pe cineva.
•  Aproape  totdeauna  nelegiuirile  s-au 
abătut asupra celui care le-a comis.
• Cel  care nu-l opreşte pe altul  de la o 
faptă  rea,  când  poate,  înseamnă  că-l 
îndeamnă să o facă. 
•  Cine  vrea  să  facă  rău,  găseşte 
întotdeauna o pricină.
• Socotesc că trebuie să apreciem faptele 
şi nu vorbele.
(Din Proverbe şi cugetări latine, Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  
Indienii  americani îsi  făceau provizii  de carne 
pentru anotimpul rece prin atragerea unui bivol 
pe un  mal  înalt  şi  abrupt.  Aceste locuri  sunt 
numite „prăpastia bivolului”; stâncile de la mal 
sunt încă presărate cu oase. 
Nu, nu bivolul  indian (bizonul)  era nătâng,  ci 
indienii  erau inteligenţi.  Satul  întreg  se alinia 
de-a lungul preeriei, aşezându-se în formă de 
pâlnie,  cu  partea  îngustă  spre  marginea 
prăpastiei.  Câţiva  dintre  cei  mai  curajoşi  se 
strecurau în turmă şi goneau bivolii  spre trib. 
Când turma ajungea în dreptul lor, indienii  se 
ridicau, săreau, fluturau pături, ţipau, iar bivolii, 
surprinşi,  alergau  din  ce  în  ce  mai  repede. 
Rezultatul era o masă bună pe stânci. 
În  viaţă,  înaintăm  uneori  prea  grăbiţi,  avem 
prea multe telefoane de dat sau suntem prea 
ocupaţi  cu  ceea  ce  pare  a  fi  important  pe 
moment  şi  ajungem să ne înstrăinăm de cei 
dragi.  Suntem copleşiţi, speriaţi şi departe de 
ceea ce are cu adevărat valoare. Dar ne putem 
opri ! Avem şi o altă opţiune! Dumnezeu spune:
„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu : Eu 
stăpânesc  peste  neamuri,  Eu  stăpânesc  pe 
pământ.” (Ps. 46:10) (Întâmplări preluate de pe : 
www.tanarcrestin.net)

George  visa  să  meargă  la  marină,  dar 
mama  lui,  care  era  văduvă  si-si  crestea 
singură  copiii  nu  a  agreat  ideea  aceasta. 
Totusi, ea si-a făcut curaj si a fost de acord 
ca el să plece. In ziua sortită plecării, el a 
îmbrătisat-o  si  si-a  luat  rămas  bun.  Dar 
desi nu o caracteriza aceasta, ea a izbucnit 
în  lacrimi.  După  ce  a  îndurat  atâta 
supărare, nu a mai putut să îndure. George 
nu trebuie să se îmbarce pe acea navă; ci 
trebuie  să  rămână  si  să  fie  alături  de 
familie.  Băiatul  în uniforma de marinar îsi 
dorea o carieră în Marină, dar nu si  dacă 
asta însemna să o întristeze si mai mult pe 
mama sa. Asa că a înapoiat uniforma, iar 
bagajul i-a fost readus pe uscat. El a fost 
încă unul din tinerii care ar fi putut pleca de 
acasă în căutarea aventurii ... Hotărârea lui 
a avut o mare influentă asupra Revolutiei ... 
a devenit în cele din urmă faimos. Numele 
băiatului  era  George  Washington,  primul 
presedinte al Statelor Unite ale Americii.

•  Sbaric Maria, (din Secu, 30 Ianuarie 2015 ... 
vom nota data înmormântării).
• Niţu Ion, (Reşiţa, 2 Februarie 2015).
• Pinte Sebastian, (Reşiţa, 11 Martie 2015).
•  Lupu Floarea, (locuia în Ţerova, în data de 21 
Martie, în Reşiţa a fost data înmormântării).
• Cotoi Ioan, (Reşiţa, 31 Mai 2015).
• Voica Virog, (din Gherteniş, 25 Iunie 2015).
• Bâcu Ioan, (din Reşiţa, 12 Iulie 2015).
•  Stoianovici  Miodrag, (din  Reşiţa,  10  August 
2015).
•Săgmărean Ana, (din Reşiţa, 5 Octombrie2015).
•  Belcea  Ecaterina, (din  Goruia,  9  Octombrie 
2015).
•  Dumitru Gheorghiţă, (din Reşiţa, 9 Octombrie 
2015).

„Căutaţi pe Domnul  câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !               

21 martie 1748

John  Newton  (1725-1807)  iubea  marea. 
Deja de la vârsta de 11 ani s-a angajat pe 
vaporul tatălui său şi s-a înfundat tot mai 
adânc  în  răzvrătire,  controverse  şi 
desfrâu,  care  şi-au  găsit  sfârşitul  pentru 
un timp într-o şedere la închisoare. 
La  vârsta  de  23  de  ani  a  preluat 
conducerea unui vapor de sclavi.
Dar 21 martie 1748 a devenit punctul de 
cotitură în viaţa sa. 
În acea zi,  vaporul lui Newton se afla în 
mijlocul  unei  furtuni  puternice  de 
primăvară  în  faţa  coastei  irlandeze. 
Vaporul era ameninţat să se sfărâme de 
valurile  mari,  când  Newton  a  strigat 
deznădăjduit : Dumnezeu să se îndure de 
noi !, dar a adăugat în aceeaşi clipă :
- Dar ce har mai poate fi pentru unul ca  
mine ? Ca printr-o minune, furtuna
s-a potolit  şi  vaporul  a  ajuns cu  bine  în 
port. Newton a renunţat la scurt timp după 
aceea la vapor şi comerţul cu sclavi şi a 
găsit harul care iartă totul. 
În anii care au urmat a slujit lui Dumnezeu 
şi  a  compus  nenumărate  poezii,  dintre 
care  cea  mai  cunoscută  este  :  Ce  har 
slăvit. În această cântare, Newton descrie 
propria  lui  viaţă,  care  a  fost  scoasă  din 
adâncuri prin harul măreţ al lui Dumnezeu:

Ce har slăvit ! A mântuit
Ca min’ un păcătos.

Pierdut eram, dar m-a găsit,
                 De moarte m-a scăpat.  
În Biblie scrie despre Dumnezeu astfel : 
„ ... El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte  
necazurile  celui  nenorocit  şi  nu-Şi  
ascunde  faţa  de  el,  ci  îl  ascultă  când  
strigă către El”. (Psalmi 22 : 24) Cheamă-
L pe Isus şi El va veni şi în viaţa ta !

Versetul s pt mânii ă ă

„Domnul va depărta de tine orice boală ;  
nu-ţi va trimite niciuna din acele molime 

rele din Egipt, pe care le cunoşti ... ”. 
Deuteronom 7 : 15

Cartea veche  73. Darul cel mai însemnat. 

Unul  dintre  înv ceii  unui  mare  filosofăţă  
grec,  v zând  o  dat  c  ceilal i  aduceauă ă ă ţ  
daruri, i numai el cel mai s rac, nu puteaş ă  
s -i  aduc  cinste,  i-a  zis  înv toruluiă ă ăţă  
urm toarele cuvinte memorabile : ă
„V d,  c  to i  î i  r spl tesc  pentruă ă ţ ţ ă ă  
binefacere,  numai  eu  n-am  cu  ce  s - iă ţ  
r spl tesc,  dar  m  voi  da  pe  mine  ieă ă ă ţ ”. 
Filosoful î i d du seama, c  acest dar esteş ă ă  
mai pe sus decât toate darurile i se bucurş ă 
de atâta recuno tin .ş ţă
Să  închinăm  şi  noi  lui  Dumnezeu  de 
recunoştinţă întreaga noastră fiinţă : sufletul 
nostru. 
                      74. De ert ciunea lumeascş ă ă. 
Sultanul  Saladin,  era  cinstit  de  popor  cu 
epitetul  de  „Mare”.  Când a sim it  c  i  seţ ă  
apropie moartea, porunci, ca un c l re  să ă ţ ă 
parcurg  str zile ora ului re edin ei sale iă ă ş ş ţ ş  
ar tând spre o bucat  de pânz , - ridicată ă ă ă 
pe  o  pr jin ,  -  s  strige  în  toate  p r ile  :ă ă ă ă ţ  
„Iat ,  aceasta  e  toat  averea  pe  careă ă  
marele  Saladin  o  va  duce  cu  sine  în  
mormânt !”
Pânza  purtat  prin  ora  era  giulgiul  cuă ş  
care  sultanul  fu  înf urat  dup  moarte.ăş ă
„C ci noi n-am adus nimic în lume, i niciă ş  
nu putem s  lu m cu noi nimic din eaă ă ”. 
(I Timotei 6 : 7) 


