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CAPITOLUL 8
10 Atunci S-a ridicat în sus ; şi, când n-a mai
văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis :
„Femeie, unde sunt pârâşii tăi ? Nimeni nu tea osândit ?”
11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus
i-a zis : „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să
nu mai păcătuieşti.”)
Isus, Lumina lumii
12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt
Lumina lumii ; cine Mă urmează pe Mine nu
va umbla în întuneric, ci va avea lumina
vieţii.” 13 La auzul acestor vorbe, fariseii I-au
zis : „Tu mărturiseşti despre Tine însuţi: deci
mărturia Ta nu este adevărată.”
14 Drept răspuns, Isus le-a zis : „Chiar dacă
Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi
mărturia Mea este adevărată ; căci Eu ştiu de
unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi
nici de unde vin, nici unde Mă duc.
15 Voi judecaţi după înfăţişare ; Eu nu judec
pe nimeni. 16 Şi chiar dacă judec, judecata
Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur,
ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.
17 În Legea voastră este scris că mărturia a
doi oameni este adevărată : 18 deci despre
Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine
mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”19 Ei Iau zis deci : „Unde este Tatăl Tău ?” Isus a
răspuns : „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine,
nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe

Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”
20 Isus a spus aceste cuvinte pe când învăţa pe
norod în Templu, în locul unde era vistieria ; şi
nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I
sosise ceasul.
21 Isus le-a mai spus :
„Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta şi veţi muri în
păcatul vostru ; acolo unde Mă duc Eu, voi nu
puteţi veni.”
22 Atunci iudeii au zis : „Doar n-o avea de
gând să Se omoare, de zice :
„Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni” !”
23 „Voi sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de
sus : voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt
din lumea aceasta.
24 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele
voastre ; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi
muri în păcatele voastre.”
25 „Cine eşti Tu ?”, I-au zis ei. Isus le-a
răspuns :
„Ceea ce de la început vă spun că sunt.
26 Am multe de zis despre voi şi de osândit în
voi ; dar Cel ce M-a trimis este adevărat ; şi
Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.”
27 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
28 Isus deci le-a zis :
„Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi
cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la
Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat
Tatăl Meu.
29 Cel ce M-a trimis este cu Mine ; Tatăl nu
M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I
este plăcut.”
[Continuarea în numărul viitor]
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„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !
I Samuel 25 : 6
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Editorial. O nouă viaţă, de om iertat !
Ţarul Rusiei, Petru cel Mare, avea obiceiul ca din când în când să-şi dezbrace
haina împărătească şi să se îmbrace modest, ca să nu fie recunoscut atunci când dorea să se
amestece cu poporul simplu.
De cele mai multe ori el îmbrăca pentru scurtă vreme uniforma unui ofiţer, sau
îmbrăcămintea unui funcţionar, pentru a se informa despre opinia şi disciplina soldaţilor
săi ... În acest timp un tânăr ofiţer rus, lucrase în calitate de casier la o fortăreaţă de la
marginea împărăţiei Rusiei. El plătise solda regimentelor superioare. Acest tânăr ofiţer a
fost cuprins de un viciu : a început să joace cărţi. Şi după cum se întâmplă cu cei mai mulţi
jucători, acest viciu l-a dus treptat la ruină.
Foarte curând, toate economiile sale au fost pierdute la jocul de cărţi şi în cele din
urmă nu s-a putut împotrivi ispitei de a se atinge de banii încredinţaţi lui. Din când în când,
lua câteva ruble din casa de bani. Câteva luni în şir a făcut acest lucru. Câte ruble a luat în
total, nici el nu mai ştia. La un moment dat însă, sosi pentru el o înştiinţare neplăcută. Prin
ea i se făcea de cunoscut că a doua zi, avea să vină un funcţionar al curţii imperiale care
trebuia să-i examineze contabilitatea precum şi situaţia casieriei.
Această înştiinţare a fost ca un şoc asupra lui : Acum va fi demascat ... aşa că s-a
isprăvit cu el ! Numaidecât s-a apucat să-şi revizuiască registrele. Capul îi ardea, iar cifrele
îi jucau înaintea ochilor. De mult s-a lăsat noaptea, iar el a aprins un felinar.
În sfârşit, a adunat toate cheltuielile plătite ca soldă, apoi a scăzut această sumă
din totalul sumei care i-a fost pusă la dispoziţie de către administraţia militară. Cu mâini
tremurânde şi aproape fără să vrea, el a început să numere banii rămaşi în casa de bani.
Dar vai, constată că îi lipseşte o sumă uriaşă ! El notează totul totul cu mare
exactitate pe o foaie de hârtie : suma de bani încredinţată lui, plăţile făcute, restul de bani,
iar dedesubt, suma lipsă. Ochii lui privesc trist această sumă.
Deznădăjduit, scrie alături cuvintele : „O mare datorie ! Cine o poate plăti ?” Îşi
dă seama că niciodată nu va fi în stare să achite aceşti bani. Aşa că, în mintea lui se
conturează hotărârea de a nu mai supravieţui demascării de mâine. Încă în această noapte,
el vrea să-şi pună capăt vieţii.

Tocmai în noaptea aceasta, Petru cel Mare vine în această fortăreaţă, deghizat ca
ofiţer de pază. El spune parola soldaţilor de pază din ghereta din faţa porţii şi primeşte
imediat intrarea, după care face o rundă în jurul fortăreţei. Conform ordinului, toate
luminile trebuiau să fie stinse.
Când trecu însă prin coridorul principal, vede pe sub una din uşi o rază de lumină.
Îşi pune urechea la uşă, dar nu aude nicio mişcare. Apasă uşor pe clanţă şi aruncă o privire
în cameră. Vede casa de bani deschisă, dosare, hârtii pe masă, iar pe ofiţerul superioar
aţipit cu revolverul lângă el.
Se întreabă atunci ţarul, ce-ar putea să însemne toate acestea ? Intră în cameră în
vârful picioarelor, se strecoară încet pe la spatele tânărului care dorme, îl priveşte de pe
umeri şi citeşte de pe foaia de hârtie ce se afla în faţa lui. Într-o clipă ţarul îşi dă seama de
toată situaţia. Omul a furat de multă vreme ... în mod sistematic. Primul lui gând este să-i
pună mâna pe umăr şi să-i strige : „Sunteţi arestat !”
În ultima clipă însă îi este milă de tânărul ofiţer. „Cât de tânăr este el încă ! Oare
cine să-l fi corupt ? Ce vor zice părinţii lui ?” Apoi, privirea îi cade asupra acelui suspin
adânc scris în cuvinte : „O mare datorie ! Cine o poate plăti ?”
Adânc impresionat, ţarul ia pana cu cerneală ce căzuse din mâna celui ce dormea
şi scrie numai un singur cuvânt pe hârtie. Apoi părăseşte camera încet şi închide uşa. Au
mai trecut o oră, două ... Dintr-o dată cel ce dormea se trezeşte. Se uită la ceas şi-şi dă
seama că se făcuse ziuă. Vrea să-şi pună capăt vieţii când, privirea i se opreşte pe foaia de
hârtie din faţa lui şi pe un cuvânt care nu era acolo înainte ca el să fi adormit.
Era numele : „Petru”. Lasă pistolul să-i cadă din mână, îşi freacă ochii şi murmură
în sinea lui : „Cum este posibil aşa ceva ?” Apoi merge repede la dulapul cu arhivă, alege
un document care poartă semnătura oficială a ţarului şi o compară cu numele ce se afla sub
rândul : „O mare datorie ! Cine o poate plăti ?”.
„Nicio îndoială ! Într-adevăr este semnătura ţarului. În noaptea aceasta ţarul a fost
aici ! El ştie totul. El cunoaşte datoria mea şi totuşi el însuşi vrea s-o plătească !
Deci nu trebuie să mor”. Şi în loc să-şi pună capăt vieţii, cuvântul ţarului îl
determină să oprească răul pe care îl gândise. Dimineaţa devreme, soseşte un curier de la
curtea ţarului, îl cere pe ofiţerul superior şi îi înmânează într-un săculeţ de pânză o mare
sumă de bani. Ofiţerul îi numără şi găseşte exact suma ce-i lipsea din casa de bani.
Îndată depune banii în tezaur, iar la scurt timp, când funcţionarul de revizie îi face
verificarea casei, găseşte totul în ordine. Ţarul a plătit totul, cu toate că în nici un caz nu
era obligat la aceasta. Dimpotrivă, l-ar fi putut alunga pe necredinciosul administrator,
pedepsindu-l cu severitate. Însă el l-a iertat, plătindu-i şi datoria.
Tot aşa este şi cu vina mea şi cu a ta înaintea lui Dumnezeu. O mare datorie ! Cine
poate să o plătească ? Eu nu! Nici tu ! Ce bine că a venit Unul care a achitat totul ! Acesta
este Isus Cristos. Gândeşte-te însă ! Pe El nu L-a costat doar o semnătură, pentru ca noi să
fim împăcaţi cu Dumnezeu. Nu, ci El a părăsit slava cerească, S-a dezbrăcat de Sine, iar la
urmă S-a lăsat pironit pe cruce. Pe crucea de la Golgota, Dumnezeu Tatăl a încheiat cu Fiul
Său preaiubit toate socotelile, decontând datoria mea şi a ta. EL, care era curat fără vină,
desăvârşit, fără păcat ... Lui Îi mulţumim şi pentru acest an care a trecut din viaţa noastră !
„Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu
apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească :
îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul”. (Psalmul 65 : 2, 9 - 11)

Versetul de aur al Bibliei
„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

Doresc în ceruri capitalul
Cineva a spus : „Banii sunt paşaportul
universal cu care poţi merge oriunde în afară
de cer, şi cu care poţi cumpăra orice în afară
de fericire”. În ei înşişi, banii sunt buni şi
necesari, dar dragostea de ei este păcat.
Cei care încearcă să-şi găsească mulţumirea
în / prin bogăţie, de obicei nu pot fi satisfăcuţi,
numai dacă ar avea : puţin mai mult.
O revistă creştină scria că într-o carte de
cântări, dactilografa grăbită, în loc să scrie
versul : „Doresc în ceruri ca cristalul”, a scris:
„Doresc în ceruri capitalul”. Editorul revistei
remarca : „Versiunea revăzută a cântării poate
fi acceptabilă pentru mulţi care au căzut pradă
dragostei de bani”. A găsi bucuria şi satisfacţia
care vine de la Dumnezeu – aceasta înseamnă
mulţumire. [Întâmplare preluată de pe internet] Dar fără să
vrea, dactilografa a scris un mare adevăr. De
pe pământ se pot transfera bani în cer în contul
donatorului. Unui om care ţinea prea mult la
bani, Domnul Isus i-a spus : „Dacă vrei să fii
desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai,
dă la săraci şi vei avea o comoară în cer !
Apoi vino şi urmează-Mă”. (Matei 19 : 21)

Decizii greşite
Se spune că un tânăr casier al unei bănci a
fost numit succesor al preşedintelui băncii
(care ieşise la pensie). Într-o zi tânărul s-a dus
Ia bătrânul preşedinte şi i-a spus: „Ştiţi că
urmează să vă înlocuiesc la preşedinţia
acestei bănci, şi aş fi foarte recunoscător
pentru orice sfat pe care mi l-aţi da”.
Preşedintele a spus : „Fiule, stai jos. Am două
vorbe să-ţi spun, numai două vorbe : „Decizii
corecte”. „Acestea sunt de mare ajutor,
domnule, a spus tânărul, dar cum poate
cineva să ia deciziile corecte ?” „Un singur
cuvânt - experienţa”. „Şi aceasta este de
folos, domnule, dar cum poate cineva să
câştige experienţă ?” „Două cuvinte, tinere, a
spus bătrânul : Decizii greşite”. Şi în acest an,
am avut de învăţat din greşelile făcute, care
sunt educatori foarte buni pentru elevii atenţi
la lecţiile vieţii ! ÎL rugăm pe Dumnezeu să
ne binecuvânteze şi în anul care vine !

De ce spui aşa, tată ?
Un creştin care ştia că va muri curând şi-a
chemat pe cei trei fii, pentru a-şi lua rămas bun
de la ei. Doi dintre ei credeau în Cristos ca
Mântuitor, şi lor le-a spus : „La revedere, fiii
mei, ne vom vedea la dimineaţă !” Apoi
întorcându-se spre cel de-al treilea fiu, i-a zis
simplu cu tristeţe în glas : „Adio, fiule !”
Tânărul, foarte tulburat, l-a întrebat : „De ce
spui aşa, tată? De ce nu mi-ai spus şi mie că
ne vom revedea în dimineaţa aceea ?” „Pentru
că tu, a spus tatăl, nu L-ai primit niciodată pe
Domnul Isus ca Mântuitorul tău. Din această
cauză mă doare atât de mult pentru tine acum
când te voi părăsi. N-am să te mai văd
niciodată”. Fiul, plângând, l-a întrebat cum
poate fi şi el salvat. „Dacă doreşti, atunci crede
în Cristos, i-a explicat tatăl, şi, într-o zi, familia
noastră va fi întreagă în veşnicie”.
[Întâmplare preluată de pe internet]

Cine face lui îşi face ... cine dă, lui îşi dă
Vladimir a fost întotdeauna preocupat de ceea
ce se întâmplă în Ucraina şi a încercat să dea
tot timpul o mână de ajutor celor oropsiţi.
În 2012, în timpul unui eveniment caritabil la
Kiev, a scos la licitaţie medalia de aur câştigată
la Jocurile Olimpice din 1996, medalie care a
fost licitată cu un milion de euro. Klitschko a
spus că va dona întreaga sumă unei fundaţii
caritabile pentru a-i ajuta pe copii ucrainieni săşi împlinească visurile. Imediat după licitaţie,
cumpărătorul i-a înmânat medalia, în semn de
respect, cu dorinţa ca aceasta să rămână, în
continuare, în familia pugilistului. În Evanghelia
după Marcu (14 : 3, 9) scrie că : „Pe când şedea
Isus la masă ... a venit o femeie care avea un vas de
alabastru cu mir de nard curat, foarte scump ; şi,
după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui
Isus”. Despre gestul ei, Domnul Isus a spus că : „ …
oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în
toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia
aceasta, spre pomenirea ei”. Dar ea a făcut acest
gest, pentru Isus nu pentru ea ! Şi în 2018, putem
căuta (mai mult decât în 2017), să trăim pentru Isus!
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 !”

