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Editorial. „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine”

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

6 Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă
de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul
care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.
7 Dar Isus a zis : „Las-o în pace ; căci ea l-a
păstrat pentru ziua îngropării Mele.
8 Pe săraci îi  aveţi totdeauna cu voi, dar pe
Mine nu Mă aveţi totdeauna.” 
9 O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era
în Betania ; şi au venit acolo, nu numai pentru
Isus,  ci  ca  să  vadă  şi  pe  Lazăr,  pe  care-l
înviase din morţi.
10 Preoţii  cei  mai  de  seamă  au  hotărât  să
omoare  şi  pe  Lazăr, 11  căci  din  pricina  lui
mulţi iudei plecau de la ei şi credeau în Isus. 

Intrarea lui Isus în Ierusalim
12 A  doua  zi,  o  gloată  mare  care  venise  la
praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,
13 a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în
întâmpinare, strigând : „Osana ! Binecuvântat
este  Cel  ce  vine  în  Numele  Domnului,
Împăratul lui Israel !”
14 Isus a găsit  un măgăruş şi a încălecat pe el,
după cum este scris : 
15 „Nu  te  teme,  fiica  Sionului  ;  iată  că
Împăratul  tău  vine  călare  pe  mânzul  unei
măgăriţe.”
16 Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de
la început ; dar, după ce a fost proslăvit Isus,
şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise
despre El şi că ei le împliniseră cu privire la
El. 
17 Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când
chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase din
morţi, mărturiseau despre El.(Cont. în numărul următor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 11
Sinedriul hotărăşte să-L omoare

54 De aceea Isus nu mai umbla pe faţă printre
iudei ; ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă
pustiu, într-o cetate numită Efraim ; şi a rămas
acolo împreună cu ucenicii Săi.

Isus aşteptat la Ierusalim
55  Paştile  iudeilor  era  aproape.  Şi  mulţi
oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim,
înainte de Paşti, ca să se cureţe.
56 Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în
Templu  :  „Ce  credeţi  ?  N-are  să  vină  la
praznic ?” 57 Iar preoţii cei mai de seamă şi
fariseii  porunciseră  că,  dacă  va  şti  cineva
unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.

CAPITOLUL 12
Maria Îi toarnă mir pe picioare

1 Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în
Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe
care îl înviase din morţi.
2 Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar
Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu
El.
3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat,
de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a
şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa
de mirosul mirului.
4  Unul  din  ucenicii  Săi,  Iuda  Iscarioteanul,
fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis :
5 „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute
de lei şi să se fi dat săracilor ?”

„Pentru  că  Fiul  Omului  a  venit  să  caute și  să  mântuiască ce  era  pierdut.”
(Evanghelia după Luca 19 : 10)

Jonas  era  un  dușman  al  creștinismului.  Era  muncitor  în  industria  de  cuțite,
Solingen, dar aproape că era muncitor mai mult în slujba lui satan, pentru a-i mâna pe
oameni la vrăjmășia față de Dumnezeu. 

Inteligența și elocvența lui făceau ca semănatul lui rău să nu rămână fără rod.
Succes deosebit avea la prietenul lui cel mai apropiat, un om superficial, care îi fusese el
însuși de multe ori un ajutor la rău. 

Sub influența lui  Jonas, acest prieten a aruncat peste bord tot ce poseda privind
teama de Dumnezeu, credința și conștiința. Curând după aceea a devenit tuberculos și se
îndrepta spre moarte într-o suferință lungă. 

Între timp s-a petrecut ceva ciudat cu Jonas. În august 1894 s-a însurat și ca dar de
nuntă i s-a dat o Biblie. Când a deschis-o, ochii lui au căzut pe cuvintele : 

„Dacă mărturisești  deci  cu  gura  ta  pe  Isus  ca  Domn și  crezi  în  inima  ta  că
Dumnezeu  L-a  înviat  dintre  cei  morți,  vei  fi  mânuit.  Căci  cu  inima  ta  crezi  și  ești
îndreptățit  și  prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire,  după cum zice Scriptura :
„Oricine va crede în El nu va fi dat de rușine”. (Romani 10 : 9 - 11). 

Jonas și-a amintit  imediat  că în urmă cu ceva vreme cineva i-a arătat  un Nou
Testament și la deschiderea lui a văzut același text tipărit aldin.  Jonas a închis din nou
Biblia de nuntă. 

Câteva  săptămâni  după  aceea,  în  septembrie  1894,  a  fost  la  bâlciul  cu  ocazia
hramului bisericii din Solingen. Acolo un colportor [Negustor ambulant] de Biblii i-a oferit
un Nou Testament în format mare ; l-a deschis și în fața lui a văzut Romani 10 : 9 - 11. 

A luat în mână o ediție mai mică și a deschis-o : Romani 10 : 9 - 11. Cu o a treia
ediție a pățit la fel. A plecat de acolo.

Când a ajuns acasă și a povestit soției lui, aceasta a înțeles că Dumnezeu îl chema
pe soțul ei ca să creadă în Isus, ca să cheme Numele Lui sfânt, să găsească mântuirea și să
devină un mărturisitor al lui Isus. 



Povestiri cu tâlc !                                       Rubrica copilului 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 
Un alt psihiatru declară :  „De circa 15 ani am
fost  confidentul  actorilor  şi  actriţelor  din
Broadway  şi  Hollywood,  care  aveau  ocazia
favorabilă  să  trăiască  o  viaţă  sexuală  de
promiscuitate. Unii dintre ei o trăiesc până în
pânzele albe, 8-10-12 „aventuri” pe an. 
Atunci când se încred în tine, lasă ruşinea la o
parte şi sinceri mărturisesc cât de înşelătoare şi
nesatisfăcătoare sunt toate acestea”. 
Howard  Whitman,  ziarist  american  care  a
călătorit foarte mult pentru a studia rezultatele
acestei neosexualităţi omeneşti, scrie : 
„Noi  standarde  de  libertate  sexuală  au  fost
încercate, aducând noi culmi de ilegitimitate, o
povară zdrobitoare de divorţuri şi o sarcină de
probleme  psihiatrice  mai  mari  ca  oricând  ...
vechea reţetă a fost respinsă şi „noua libertate”
a dat greş. Tineretul a fost lovit rău ! 
Sunt  felurite  lovituri  pe  care  noi  nu  le
cunoaştem  decât  aproximativ,  în  timp  ce
agenţiile sociale calcă legea în picioare şi nu
ataşează la dosare rapoartele medicale asupra
căsătoriilor  forţate,  gravidelor  şi  bolilor
venerice. 
Există lovituri ce nu se dau în vileag ca să nu
distrugă  familii  şi  să  se  „păstreze  liniştea”
acestora.  Mai  există  lovituri  pe  tăcute,  când
tinereţea  este  „norocoasă”  şi  „menajul  iese
basma curată”. (Va continua)

Proverbe armeneşti despre expresie
• Chipul e oglinda inimii. • Rugina inimii iese
pe faţă. • Cuvintele ca să trăiască, au nevoie de
magnetismul ideilor şi al simţămintelor. Altfel,
până şi cele mai pompoase cuvinte vor părea
nişte straie de nuntă aruncate pe un mormânt.
Artaşes Harutiunian (Din Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros,
1979). 

Ea  l-a  rugat  pe  soțul  ei  printre  lacrimi  :  „Să  avem încredere  în  Cuvântul  lui
Dumnezeu !” Puțin după aceea  Jonas a primit din mâna unui necunoscut o revistă care
vorbea despre Romani 10 : 9 – 11 ; în ea, păcătosul vinovat era chemat la Isus, pentru a I se
încredința Lui din inimă, ca să fie mântuit și să găsească viața, căci : 

„Oricine va crede în El nu va fi dat de rușine”.Acest cuvânt l-a biruit pe  Jonas.
Împreună cu soția lui și-au căutat adăpostul în har ; el a găsit pace și a devenit, într-adevăr,
un mărturisitor al Fiului Înviat al lui Dumnezeu.

Astfel  a  venit,  ca  un  om  nou,  la  prietenul  lui  bolnav  pe  moarte,  pe  care  îl
ademenise înainte la tăgăduirea lui Dumnezeu. Acum voia să-i depună mărturie că numai
la Isus este mântuirea pentru oricine care crede. 

Dar bărbatul bolnav pe moarte s-a ridicat în capul oaselor cu cuvintele : „Tu ești
de vină că nu pot să găsesc salvare !” Jonas a ieșit pe ușă ca un om judecat și a găsit acasă
în Biblie cuvântul : 

„Dar oricui va face să se poticnească unul singur din acești micuți care cred în
Mine, îi este de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie scufundat în
adâncul mării”. (Matei 18 : 6). 

Acest cuvânt a fost pentru Jonas ca o sentință distrugătoare venită de la Dumnezeu
; era în pragul disperării. Acum se lupta cu Dumnezeu pentru sufletul prietenului său.  

Câteva zile după aceea a îndrăznit să se ducă încă o dată la muribund ; voia să mai
încerce o dată să-i arate calea spre credință. Cine ar putea să-i descrie uimirea când în
prietenul muribund a găsit un om schimbat, plin de pace, fericit ?! 

Dumnezeu a folosit în aceste zile un alt creștin, pentru a-l convinge pe cel ofticos
de  păcat  și  har.  Curând  după  aceea  acest  păcătos  iertat  a  plecat  acasă  în  pacea  lui
Dumnezeu,  vesel,  la  Domnul  și  Mântuitorul  lui.  Jonas primise  prin  această  minunată
ascultare a rugăciunii o confirmare pentru harul desăvârșit care devenise partea lui ... 

Da,  Domnul  Isus,  care  odinioară  a  propovăduit  Evanghelia  mântuirii  pentru
vameși și păcătoși, Se mai apleacă și astăzi să salveze din adâncurile păcatului lor oameni
pierduți, încătușați, împovărați de vină. [Din Mărturiile unui vechi soldat, 1909 – 1910]

Un copil frecventa clasa a treia într-o şcoală din Africa
de Sud. Părinţii lui deveniseră din ce în ce mai săraci.
Spre  sfârşitul  trimestrului  al  doilea,  tatăl  îi  spuse
copilului : „Nu mai avem nici un ban. Deci va trebui să
te retragem de la şcoala unde înveţi”. 
Copilul  se  întristă,  deoarece îşi  făcuse aşa de mulţi
prieteni. Dar nu avea încotro. 
În ziua când trebuia să-şi ia rămas bun de la colegii de
clasă, veni la ei şi le spuse următoarele cuvinte : 
„Din cauza sărăciei familiei mele trebuie să părăsesc
şcoala şi pe voi, cu toate că vă iubesc aşa de mult.
Totuşi pentru a vă arăta că v-am considerat prieteni,
vă las ce am eu mai preţios : unica mea fotografie pe
care  mi-a  făcut-o  tatăl  meu  înainte  de  a  începe
şcoala”. Lăsă fotografia şi, după ce-şi luă rămas bun
de  la  fiecare,  plecă.  Colegii  au  rămas  adânc
impresionaţi de gestul său. 
Au  făcut  un  tablouaş  în  care  au  pus  fotografia
colegului lor şi l-au atârnat de perete. 
Astfel, acest copil a rămas pentru totdeauna în clasa şi
în amintirea colegilor săi ... Şi tu vei pleca de pe acest
pământ într-o zi ... ce amintire laşi în urma ta ? Una
bună sau una rea ? Şi unde-ţi vei petrece veşnicia ?

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
„După  aceea [Samson],  a  iubit  pe  o  femeie  în
valea  Sorec.  Ea  se  numea  Dalila.  Domnitorii
filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis : „Înduplecă-l
şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum
am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim,
şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de
argint”. (Judecători 16: 4 – 5) • Dalila – ... după cum
scrie în Biblie, a fost plătită de filisteni spre a-
l  supune  pe  Samson,  care  îi  înspăimântase
prin  forța  sa  herculeană.  Îndrăgostit  de  ea,
voinicul israelit i-a destăinuit că toată puterea
sa e ascunsă în lungile lui plete. Într-o zi, când
Samson adormise  cu  capul  pe  genunchii  ei,
Dalila a poruncit să i se taie părul și l-a făcut
astfel bătaia de joc a dușmanilor lui  (Cartea
Judecătorilor, capitolele 13 - 18). 
Numele  de  Dalila a  devenit  din  această
pricină  sinonim  cu  o  trădătoare,  cu  femeia
fatală care, prin influența ei periculoasă, poate
prăbuși pe bărbații cei mai tari. 
Eminescu, în vestita-i poezie intitulată Dalila,
a tălmăcit întâmplarea în versuri nemuritoare
care  se  încheie  cu  îndemnul  :  „Când  vezi
piatra ce nu simte nici durerea și nici mila, /
De ai inimă și minte, feri în lături, e Dalila !”

Într-un  interogatoriu  judiciar  trebuia  să
depună  mărturie  o  femeie  care  fusese
intimidată de prietenii acuzatului. 
Judecătorul de instrucție a observat că ea se
temea  să  spună  tot  ce  știa,  din  cauza
consecințelor  cu  care  fusese  amenințată.
Atunci judecătorul a spus : 
„Spuneți tot ce știți și gândiți-vă că în spatele
dumneavoastră stă  toată puterea guvernului
pentru  a  vă  apăra  ;  deci  nu  trebuie  să  vă
temeți.”  Tot  astfel  stă  toată  puterea  lui
Dumnezeu în spatele martorului Lui, pentru a-
l  apăra.  Nu întotdeauna este ușor  să depui
mărturie  pentru  Isus  în  mijlocul  lumii  ;  dar
avem  întotdeauna  toată  puterea  armatei  lui
Dumnezeu în jurul nostru. 
„Îngerul Domnului tăbărăște  [„îşi organizează
tabăra”, trad. BVA] în jurul celor care se tem
de El și-i scapă”. (Psalmul 34 : 7) 
[Din Mărturiile unui vechi soldat, 1909 – 1910]

Cartea veche  
262. Alt  pild  despre prietenie ă ă

„Mai bine o mustrare pe faţă,
decât o prietenie ascunsă. –

Rănile făcute de un prieten dovedesc
credincioşia lui, dar sărutările 

unui vrăjmaş sunt mincinoase”.  
PROVERBE 27 : 5 - 6 

Înţeleptul  Socrate  voind  să  arate  ce
însemnează  adevărata  prietenie,  găsi  prilej
minunat tocmai atunci când îşi zidea o căsuţă
modestă. Cineva îi zise : 
„Un filosof ca tine, ar trebui să-şi zidească un
palat  iar  nu  o  casă  simplă”.  Dar  înţeleptul
răspunse : 
„Fericirea  mea  va  fi  mare,  dacă  voiu  putea
umple cel puţin acestă căsuţă cu prieteni buni
şi sinceri”.
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