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Editorial. Mărturiseşte-ţi credinţa !

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

Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis : „Tată, Îţi
mulţumesc că M-ai ascultat.
42 Ştiam că totdeauna Mă asculţi ; dar vorbesc
astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să
creadă că Tu M-ai trimis.”
43 După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas
tare : „Lazăre, vino afară !”
44 Şi  mortul  a  ieşit  cu  mâinile  şi  picioarele
legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu
un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l
să meargă.” 
45 Mulţi  din  iudeii  care  veniseră  la  Maria,
când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
46 Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au
spus ce făcuse Isus.

Sinedriul hotărăşte să-L omoare
47 Atunci preoţii cei mai de seamă şi fariseii
au adunat soborul şi au zis : „Ce vom face ?
Omul acesta face multe minuni.
48 Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El, şi
vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul nostru
şi neamul.” 
49 Unul din ei, Caiafa , care era mare preot în
anul acela, le-a zis :  „Voi nu ştiţi  nimic ;  50
oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să
moară un  singur  om pentru  norod,  şi  să  nu
piară tot neamul ?”
51 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el ; ci,
fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit
că Isus avea să moară pentru neam.52  Şi nu
numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune
într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei
risipiţi. 53  Din  ziua  aceea,  au  hotărât  să-L
omoare. (Continuare în numărul următor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 11
Învierea lui Lazăr

30 Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în
locul unde Îl întâmpinase Marta.
31 Iudeii  care  erau  cu  Maria  în  casă  şi  o
mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi
ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau :
„Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.”
32  Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a
văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis :
„Doamne,  dacă  ai  fi  fost  aici,  n-ar  fi  murit
fratele meu.”
33 Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe
iudeii  care  veniseră  cu  ea,  S-a  înfiorat  în
duhul Lui şi S-a tulburat.
34 Şi a zis : „Unde l-aţi pus ?” „Doamne”, I-
au răspuns ei, „vino şi vezi.”
35 Isus plângea.
36 Atunci iudeii au zis : „Iată cât îl iubea de
mult !” 37 Şi unii din ei au zis : „El, care a
deschis  ochii  orbului,  nu  putea  face  ca  nici
omul acesta să nu moară ?”
38 Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus
la  mormânt.  Mormântul  era  o  peşteră  la
intrarea căreia era aşezată o piatră.
39 „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta,
sora  mortului,  I-a  zis  :  „Doamne,  miroase
greu, căci este mort de patru zile.”
40 Isus i-a zis : „Nu ţi-am spus că, dacă vei
crede, vei vedea slava lui Dumnezeu ?”41 Au
luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul.

„Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea
Tatălui Meu care este în ceruri”. (Matei 10 : 32)

Un cunoscut medic berlinez, dr. M. Bl., de 41 de ani, a vizitat-o în după-amiaza
zilei de 29 ianuarie 1908 pe soția unui patron de fabrică, H., care zăcea bolnavă. 

Domnul H. și soția lui L-au găsit în anul 1907 pe Mântuitorul lor. De când erau
proprietatea lui Isus, au agățat mai multe versete biblice în dormitorul lor. 

Medicului,  care  fusese  și  mai  înainte  în  această  casă,  i-a  sărit  imediat  în  ochi
această schimbare ; el a spus femeii : 

„Aceste  versete nu mai înseamnă nimic pentru oamenii  luminați ;  renunțați  la
această  tendință  !”  Această  creștină  a  tăcut,  din  nefericire,  la  cuvintele  arogante  ale
medicului necredincios – ah, avea să-și dea seama cât de gravă a fost această omisiune a
credincioșiei față de Domnul ei. 

Ce-i drept, ea i-a relatat cu mare agitație soțului ei care a venit acasă, cuvintele
medicului ; dar cum s-au speriat amândoi când au aflat în ziua următoare că dr. M. Bl.
murise încă în aceeași seară în care el tratase așa de disprețuitor Cuvântul harului ! 

Ce trist că această femeie nu i-a depus medicului o mărturie deslușită a credinței ei
și nu i-a dojenit necredința și nu i-a spus cine este Isus și ce găsise ea la Domnul ei. Copiii
lui Dumnezeu să se  lase încurajați prin astfel de evenimente, pentru a da mărturie lumii
arogante despre seriozitatea veșniciei și despre bogăția harului ! ...

Dintre marii bărbați ai Angliei din timpul modern face parte ministrul sir Robert
Peel (a trăit între 1788 - 1850). Despre el se povestește că a fost de față ca prim-ministru la
o  masă  de  prânz,  în  timp  ce  unul  dintre  oaspeți  a  povestit  o  istorioară  care  ironiza
creștinismul. Peel s-a sculat și a spus : „Vreau să-mi chem trăsura”. 

Gazda s-a sculat imediat și s-a străduit să-l convingă pe ministru să rămână. Dar
acesta a răspuns : „Domnii mei, încă mai sunt creștin !” - și a părăsit anturajul. Creștinii
adevărați nu ascultă tăcând dacă se vorbește disprețuitor sau batjocoritor despre credință. 

Ei nu rămân într-o societate în care se glumește și se râde în legătură cu lucruri
murdare; ei nu tac atunci când este batjocorit Cuvântul lui Dumnezeu. 



Povestiri cu tâlc !                                       Rubrica tânărului credincios  

           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 7. Duşmani fericirii sexuale 
Fiecare din noi cunoaşte povestea cu fiul  lui
Hamelin care a fermecat şi a ademenit ceata de
copii cu o muzică irezistibilă şi încântătoare a
flautului său. El a adunat copiii într-o peşteră şi
aceştia nu au mai fost văzuţi niciodată. Fiecare
generaţie are un soi de flautişti fermecaţi. 
Pe la mijlocul acestui secol, unul dintre aceştia
cutreiera  străzile  Americii  cântând  melodia
plăcută  şi  amăgitoare  a  libertăţii  sexuale.
„Zăngănirile  sale  vesele  şi  însufleţite
promiteau  emanciparea  de  tradiţie”  şi  de
„groaznica  privare  de  libertate  prin
interdicţiile religioase”. 
Au fost mulţi care au părăsit căminurile lor şi
le-a plăcut să gonească pe străzi după această
muzică atrăgătoare. Flautistul … era un zoolog
[Alfred  C.  Kinsey]  care  a  adunat  unele
statistici asupra temei sexuale, le-a zgâlţâit şi
le-a bătut ca pe o tamburină … Kinsey asigura
pe adepţii  săi  că răspândirea bolilor  venerice
prin raporturi sexuale premaritale este astăzi „o
problemă  relativ  fără  importanţă”.  Acest
vânzător de promiscuitate este în duşmănie cu
Serviciul  Sănătăţii  Publice  din  SUA,  care
relata recent [studiul este din 1961] : „Estimăm
că numărul de sifilitici netrataţi este astăzi de 1
200 000 cazuri şi că adevărata frecvenţă anuală
este de 60 000 cazuri” ...    
(Va continua)

Proverbe armeneşti despre excepţie
•  Nu  în  fiecare  zi  aduce  apa  bârne.  •  Nu în
fiecare zi aduce urciorul  apă. •  Nu în fiecare
duminică  mănâncă  stăpânul  vacii  iaurt.  •  Nu
orice ou are două gălbenuşuri. • Nu fiecare zi
are  un  mâine,  şi  nici  fiecare  noapte  –  o
dimineaţă. (Din  Proverbe  şi  cugetări  armeneşti,
Albatros, 1979). 

Ei  nu  pot  suporta  să  se  spună  ceva  împotriva  Dumnezeului  și  Tatălui  lor  sau
împotriva marelui lor Domn și Mântuitor, Isus. Este scris : 

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor
păcătoși  și  nu se  așează pe scaunul celor batjocoritori”.  (Psalmul 1 :  1). Creștinismul
adevărat cere mărturisirea credinței în fața ochilor și a urechilor lumii.

Locotenent-colonelul Knobelsdorff, plecat acasă în anul 1904, povestea cum mult
timp înaintea convertirii sale, pe când mai trăia în lume ca un copil al lumii, a văzut într-o
zi că un ofițer tânăr, străin a închis ochii și a înclinat capul la masa de prânz a ofițerilor,
pentru a se ruga tăcut înainte de mâncare. 

Knobelsdorff spunea că aceasta i-a făcut o asemenea impresie, încât el,  când a
ajuns seara acasă i-a spus soției lui : 

„Astăzi am văzut ceva ce n-am văzut niciodată. La noi la masă a fost X.X. și
imaginează-ți,  s-a  rugat  înainte  de  mâncare  la  masa  ofițerilor”.  Knobelsdorff  socotea
aceasta ca făcând parte dintre primele impresii despre creștinismul viu, pe care le-a întâlnit
pe drumul vieții lui ...

Un plutonier credincios povestea în ce fel devenise ucenic și mărturisitor al lui
Isus, pe când încă era soldat tânăr : 

„Aveam în compania noastră un soldat credincios, căruia îi făceam viața cumplit
de amară. Eu însumi eram pe atunci ca posedat de diavol, așa că-l chinuiam pe acest
coleg de cameră în orice fel. Pe atunci nu știam ce știu acum, că satan mă avea în posesia
lui și că el mă mâna să-mi prigonesc astfel colegul. 

Într-o seară, când era o vreme foarte ploioasă, s-a întors de la serviciu obosit și
ud de tot. Înainte de a se culca, a îngenuncheat și s-a rugat. Mi-am luat cizmele ude și
murdare și l-am lovit peste urechi cu ele. 

Dar el a continuat să se roage. În dimineața următoare mi-am găsit aceste cizme
strălucitor de curate, stând lângă patul meu. Acesta a fost răspunsul camaradului meu
credincios. Atunci m-am prăbușit și încă în acea zi am devenit un copil mântuit al lui
Dumnezeu”. [Din Mărturiile unui vechi soldat, 1909 – 1910. Continuarea în numărul următor]

Despre  Francisc  din  Assisi  se  povesteşte
următoarea întâmplare : 
Într-o  zi,  un  confrate  îi  propuse  să  meargă
împreună  în  oraş  să  predice  oamenilor
evanghelia. Au pornit deci la drum prin Assisi şi
au străbătut străduţele şi pieţele. 
În  timp  ce  mergeau  discutau  despre  trăirile,
experienţele şi cunoştinţele lor spirituale. 
Abia când se aflau din nou pe drumul spre casă,
tânărul îl întrebă speriat pe sfântul Francisc : 
„Frate,  dar  am  uitat  să  predicăm  !”  Francisc,
zâmbind, îi puse mâna pe umăr şi-i zise : 
„Fiule,  tot  timpul  n-am  făcut  altceva  decât  să
predicăm. Am fost observaţi şi anumite părţi din
conversaţia  noastră  au  fost  ascultate  de
trecători.  Privirile  şi  purtarea  noastră  au  fost
văzute”. Apoi adăugă : 
„Reţine, fiul meu, n-are nici un rost să mergem
să predicăm prin cuvinte, dacă nu predicăm mai
întâi prin mers”.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
•  Dacă  nu  vine  muntele  la  Mahomed,  se
duce  Mahomed  la  munte –  Faptul  s-ar  fi
petrecut  în  jurul  anului  612  al  erei  noastre,
când  Mahomed  abia  începuse  a  propovădui
religia islamică. 
Arabii erau atunci idolatri și-i cereau minuni.
„Profetul” a poruncit muntelui în fața căruia
predica să vină până la el. 
Muntele, (deși se zice că o credință puternică
mișcă și munții), n-a catadicsit bineînțeles să
se urnească. 
Atunci Mahomed s-a închinat și, cu ochii la
cer, a exclamat senin : 
„Mare e înțelepciunea ta, doamne ! Dacă ai fi
dat  ascultare  cuvintelor  mele  și  ai  fi  făcut
muntele să se miște, ne-ar fi prăpădit pe toți.
Trebuie  deci  eu  să  mă  duc  la  munte  și  să
mulțumesc  celui  de  sus  că  a  fost  atât  de
milostiv cu un neam de păgâni”. 
Și,  îndreptându-se  spre  munte,  a  rostit
cuvintele  care  azi,  în  zeflemea,  se  spun
acelora ce n-au altă cale decât să se plece în
fața unei  situații  chiar  dacă astfel  trebuie să
înfrunte ironii și râsete.

După cel de-al doilea război mondial trebuia să se
construiască un oraş nou în apropiere de Cracovia,
în Nova-Huta. Încă un oraş fără Dumnezeu. Nu era
prevăzută nici o biserică. Acest lucru nu le-a plăcut
polonezilor.  Au  înfipt  o  cruce  în  aer  liber  şi  se
adunau acolo cu miile, chiar la temperaturi de -20,
-25°C.  Zece  ani  s-au  luptat  pentru  a  primi
permisiunea de a  construi  o  biserică.  În  cele  din
urmă  li  s-a  dat  voie  să  construiască  una  pe
cheltuielile  proprii.  Responsabilii  au  solicitat  ca
fiecare să meargă de-a lungul  râului  şi  să aducă
câţiva bolovani. Această idee a devenit o mărturie
impresionantă.  Din  toate  părţile  soseau  bolovani
chiar  şi  prin  poştă  au  fost  trimise  aşa  de  multe
pachete cu cărămizi, încât angajaţii oficiului poştal
au făcut grevă. Când ajunse vestea la Roma, papa
Paul al VI-lea a trimis o piatră din catedrala "Sfântul
Petru", care a devenit piatră de temelie. Chiar şi în
Statele Unite a pătruns vestea. Americanii au trimis
o piatră pe care astronauţii au adus-o de pe lună.
Această piatră a fost  sculptată pentru tabernacol.
Aşa  a  devenit  un  plan  comunist  o  mărturie
impresionantă de credinţă a multor creştini.

Cartea veche  
261. Prietenie 

„Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în
nenorocire ajunge ca un frate”.  

PROVERBE 17 : 17 

2) Tot fericitul Augustin spune că adevăratul om
simte  mustrare  de  cuget  dacă  la  atracţie,  la
simpatie, nu răspunde cu simpatie şi la iubire
cu  iubire.  De aici  vine  jalea  la  moartea  unui
prieten. Dar zice f. Augustin : 

„Fericit este Doamne, cel ce Te iubeşte pe
Tine, pe prietenul său în Tine şi 

pe inamic pentru Tine”.
Pe  prieten  îl  ascultăm,  îi  facem  voia,  îl
menajăm, îl păzim de păcate. Dar avem cu toţii
un Prieten  fără păcate,  pe Isus,  care  a zis  :
„Voi  sunteţi  prietenii  Mei,  dacă  faceţi  ce  vă
poruncesc Eu”. (Evanghelia după Ioan 15 : 14)
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