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Editorial. Batjocoritori plini de batjocuri ...

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

              CAPITOLUL 14                
Îmbărbătarea ucenicilor

1  Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2  În  casa  Tatălui  Meu  sunt  multe  locaşuri.
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc. 
3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
4 Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”
5  „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te
duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?”
6 Isus  i-a  zis  :  „Eu sunt  Calea,  Adevărul  şi
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
7  Dacă  M-aţi  fi  cunoscut  pe  Mine,  aţi  fi
cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl
veţi cunoaşte ; şi L-aţi şi văzut.”
8 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl,
şi ne este de ajuns.” 9 Isus i-a zis : „De atâta
vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe ?
Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum
zici tu, dar : „Arată-ne pe Tatăl” ?
10 Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în
Mine ? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le
spun de la Mine ;  ci  Tatăl,  care locuieşte în
Mine,  El  face  aceste  lucrări  ale  Lui.  11
Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în
Mine  ;  credeţi  cel  puţin  pentru  lucrările
acestea.  
12 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în
Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu ;
ba  încă  va  face  altele  şi  mai  mari  decât
acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl… 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 13
Iubirea frăţească

31 După ce a ieşit Iuda, Isus a zis : „Acum,
Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost
proslăvit în El.
32 Dacă Dumnezeu a fost proslăvit, în El, şi
Dumnezeu Îl va proslăvi  în El însuşi  şi-L va
proslăvi îndată.
33 Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi
căuta, şi,  cum am spus iudeilor că unde Mă
duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă
acum.
34 Vă dau o poruncă nouă : să vă iubiţi unii
pe alţii ; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi
voi unii pe alţii.
35 Prin aceasta  vor  cunoaşte  toţi  că  sunteţi
ucenicii  Mei,  dacă  veţi  avea  dragoste  unii
pentru alţii.” 

Înştiinţarea lui Petru
36 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te
duci ?” Isus i-a răspuns : 
„Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă
duc Eu ; dar mai târziu vei veni.”
37  „Doamne”,  I-a  zis  Petru,  „de  ce  nu  pot
veni  după Tine  acum ?  Eu îmi  voi  da  viaţa
pentru Tine.”
38 Isus i-a răspuns : „Îţi vei da viaţa pentru
Mine ? 
Adevărat,  adevărat  îţi  spun  că  nu  va  cânta
cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.

           „Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi 
loviturile pentru spinările nebunilor”.   [ PROVERBE 19 : 29 ]

Episcopul  englez  Ullathon,  care  pe  vremuri  a  fost  misionar  în  Australia,
relatează : „În cimitirul din Sidney, în Australia, un smochin plin de sevă împodobește
un mormânt. 

Acest pom este un martor viu al lui Dumnezeu. Și anume, când zăcea pe patul
morții bărbatul ale cărui oseminte se odihnesc acolo, voia să moară așa cum a trăit,
adică fără Dumnezeu. 

Toate stăruințele și îndemnurile rudelor sale au rămas fără rezultat. Am fost
chemat la patul  morții  lui  ca o veche cunoștință a păcătosului  împietrit,  pentru a-l
pregăti pentru veșnicie. 

Chiar și eu am putut să rezolv la fel de puțin ca toți ceilalți. „Lăsați-mă în
pace, nu există nici un Dumnezeu, nici o veșnicie”, susținea el încăpățânat. 

Și când l-am implorat cu cele mai serioase rugăminți să se lase împăcat cu
Dumnezeu, a răspuns ironic : 

„Știți ceva, după ce voi fi mort, băgați-mi în gură o smochină uscată ; dacă
aceasta  încolțește  și  înmugurește,  atunci  să  credeți  mai  departe  că  există  un
Dumnezeu și o înviere”.

Nefericitul om a murit încă în aceeași zi fără pocăință. Am evitat să vorbesc la
mormântul  acestui  batjocoritor.  Dar  unele  dintre  rudele  lui  i-au  împlinit  dorința
batjocoritoare și i-au băgat mortului o smochină uscată în gură. 

Curând a  fost  înălțat  deasupra mormântului  său și  un  monument  măreț  de
marmură. A trecut un șir de ani, după care s-a observat că blocul greu de marmură de
la capul cadavrului începe să se ridice, până când prin deschizătura rezultată s-a ivit un
pomișor, un smochin, care s-a dezvoltat treptat și a ajuns un pom falnic. 

Oricine vizitează cimitirul din Sidney se poate convinge cu proprii lui ochi de
această realitate.” Ce răspuns al lui Dumnezeu la blasfemia batjocoritorului muribund !



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 8. Superlativele în familie 
Yvonne a fost o persoană de acest gen. Ea îşi
puse capul pe biroul meu şi plânse în hohote ...
„Am spus câte ceva despre mama lui Mike, am
luat-o peste picior. El se supără şi spuse ceva
îngrozitor despre mama mea ... 
M-am mutat din locuinţă. Am luat cei doi copii
şi  m-am  dus  înapoi  la  mama.  Îl  iubesc  pe
Mike,  dar  nu  pot  să  admit  asta  !”  …  Am
terminat morala cam aşa :  „Yvonne, în fiecare
căsătorie sunt situaţii de aşa natură încât unul
din parteneri trebuie să acorde faţă de celălalt
partener nu numai consideraţie ci şi dragoste.
Să  nu  te  necăjeşti  pe  tine  însăţi  dacă  ai  să
descoperi că tu eşti aceea care ai de dat cel
mai mult ... când tu te supui lui Mike dai ceva
din viaţa ta  pentru a găsi  singura cale spre
fericire,  dar  aceasta  merită  orice  osteneală.
Secretul fericirii în viaţa conjugală depinde de
felul  cum  fiecare  din  parteneri  ştie  să  facă
mici sacrificii cu dragă inimă şi cu bucurie”.
(Va continua)

Proverbe armeneşti despre femeie
•  Femeia  cinstită  e  nepreţuită.  •  Casa  fără
femeie e ca moara fără apă. •  E femeie care
face  o  casă,  e  femeie  care  strică  o  casă.  •
Femeia  e  jumătatea  bărbatului.  •  Femeia  e
sufletul bărbatului. • Femeii de treabă, de preţ
nu se-ntreabă. • Bărbatul e potop, femeia - lac.
•  Femeia  curată  se  cunoaşte  după  hainele
bărbatului. • Femeia e trei părţi plâns, o parte -
rufărie. • Sunt, ochii omului, deschişi pentru-a
vedea, / Dar ai femeii – pentru-a fi văzută ea.
Alpaslan •  Cei  care  statornicesc  legile  sunt
bărbaţii,  iar  cele  ce  statornicesc  moravurile
sunt  femeile.  Hacob  Paronian (Din  Proverbe  şi
cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

Deja de multe ori au spus batjocoritorii impertinenți : Dacă există Dumnezeul
atotputernic al Bibliei,  de ce nu-mi răspunde ? L-am hulit,  L-am sfidat,  dar El nu
poate să existe, altfel ar fi trebuit să mă zdrobească ! 

Toți cei care vorbesc așa, să ia odată seama când într-o noapte luminată de
lună un câine, lătrând și urlând, își ridică botul spre luna care luminează. Catadicsește
luna să-i dea vreun răspuns ? Se oprește ea din calea ei liniștită, maiestuoasă ?  

Totuși  –  această  comparație  nu  arată  decât  o  parte  a  adevărului,  căci
Dumnezeul  sfânt  care  răspunde  alor  Săi  zilnic  plin  de  har  și  minunat  la  mii  de
rugăciuni ale credinței, aude și fiecare cuvânt de batjocură impertinentă și câteodată
găsește de bine să răspundă unui batjocoritor.

În august 1909 s-a petrecut următorul lucru în G. (în cantonul Zürich) : Un
bărbat tânăr a fost dus la groapă. În cortegiul funerar era un slujitor care se afla la cea
mai  bună  vârstă  a  bărbatului  și  era  cunoscut  ca  un  batjocoritor  nelegiuit.  

Acesta a crezut că și cu această ocazie trebuie să-și permită o glumă grosolană
și a spus printre altele textual : 

„Marțea  viitoare  este  rândul  meu;  trebuie  să-l  ajut  pe  diavol  să  piseze
cărbuni.” În marțea următoare a fost ocupat cu descărcatul fânului de pe un stog de
fân. Deodată a căzut, a fost inconștient și a fost dus de acolo ca un om mort.  După
câteva zile l-a ajuns moartea din urmă ; fără să mai fi avut capacitatea să apuce harul și
mântuirea, a plecat dincolo, în veșnicie – la locul lui.

În Epistola către Romani (capitolul 10 : 10 - 13), apostolul Pavel a scris : „Căci
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire, după cum zice Scriptura : 

„Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” În adevăr, nu este nicio deosebire
între iudeu şi grec ; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei
ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”. [Mărturiile unui vechi soldat ]

Valoarea ... nimicului !
„Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin

Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa
voastră este vestită în toată lumea”. ROMANI 1 : 8

Când  Mahatma  Gandhi  a  vizitat  pentru  prima
dată oraşul Natal din Africa de Sud, a mers într-
un  restaurant  clasa  a  II-a  şi  a  comandat  un
prânz. La sfârşit a plătit cheltuielile şi chelnerului
i-a  spus  :  „Vă  mulţumesc  pentru  serviciul
dumneavoastră aşa de prietenesc”. „Domnule, îi
răspunse  chelnerul  copleşit  de  bucurie,
niciodată  nu  vă  voi  uita.  În  cei  25  de  ani  de
muncă  nu  am  auzit  niciodată  un  cuvânt  de
mulţumire”. Epistola către Romani a fost scrisă
de  apostolul  Pavel.  El  începe  cu  recunoştinţa
faţă  de  Dumnezeu  (capitolul  1  :  8)  dar  în
încheiere (16 : 4) scrie un cuvânt de apreciere
pentru colaboratori :  „Le mulţumesc nu numai
eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre Neamuri”.

„Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei,
pe care-l propovăduim noi”. ROMANI 10 : 8

Credeam că îi cunosc suficient de bine. Până
când într-o zi am văzut minunea. 
Erau  cu  picioarele pe  acelaşi  pământ,  îşi
ridicau  capetele  în  acelaşi  văzduh,  spre
acelaşi soare şi spre aceeaşi ploaie. 
Despre cine e vorba ? 
Despre  doi  pomi,  un  măr  şi  un  păr.  Mărul
făcea mere, iar la o distanţă de zece metri, un
păr făcea pere. 
„Este foarte normal”, spuneau oamenii. 
Dar eu nu puteam să cred ochilor. Ceea ce ei
luau,  luau  din  acelaşi  pământ,  din  acelaşi
văzduh, de la acelaşi soare şi de la aceeaşi
ploaie.  Şi  cu  toate  acestea,  un  pom  făcea
mere,  altul  la  zece  metri  distanţă  pere.  Iar
fructele sunt total diferite ca formă şi culoare,
ca miros şi gust. O asemenea minune încă nu
mai văzusem.                        [Preluare de pe internet]

Cartea veche  
266. Providen a ț

Un  exemplu  despre  îngrijirea  Lui  Dumnezeu
pentru noi prin alţi oameni este următorul.
Doi pictori stând pe schele ridicate în interiorul
unei  biserici  înalte,  zugrăveau  boltitura.
Isprăvind tocmai înfăţişarea culorii cerului, unul
din ei pentru a zugrăvi ceva pe cer fixa un loc
mai înalt şi pentru aceasta făcu un pas înapoi,
iar pentru prinderea altui punct de a fi zugrăvit
făcu apoi şi al doilea pas înapoi. 
Celălalt  pictor  observă  însă  îndată  starea  de
primejdie,  în  care  se  puse  colegul  său  prin
uitare de sine în zelul său pentru lucru.
Îl fulgera întrebarea ce să facă ca să împiedice
pe colegul  său de a face şi  al  treilea pas cu
care s-ar prăbuşi, ne mai fiind decât o singură
scândură înapoia lui. Dacă îl striga putea să îl
sperie şi să-l facă să cadă. L-a pătruns atunci
iute un cuget bun, dar provocator. 
Muiă penelul său în coloare neagră şi trase o
dungă cu el peste culoarea azurie a înfăţişării
cerului. Pictorul adâncit, acum înfuriat, repede
se mişca înainte  spre  colegul  său voind  să-l
sugrume pentru că i-a stricat  lucrul.  Aşa vine
Dumnezeu în ajutor chiar şi prin păgubiri  mai
mici.

Dicţionar de cuvinte, 
expresii, citate celebre 

•  Dat  veniam  corvis,  vexat  censura
columbas (lat.  „Cenzura  cruță  corbii  și
prigonește porumbeii”)  -  din  Satira a II-a a
lui Iuvenal, devenit proverb. Versul e pus în
gura unei femei romane care se înverșunează
împotriva  bărbaților,  pe  motivul  că  aceștia,
făcând legile, sunt deosebit de intoleranți cu
femeile și tot pe atât de îngăduitori cu ei înșiși
... Și după ce dă câteva exemple din viața de
atunci a Romei (de la începutul erei noastre),
exclamă  :  „Și-apoi  tot  împotriva  noastră,
rigorile  legii  !”  Versul  lui  Iuvenal  poate  fi
apropiat și de vorba noastră populară : Pentru
unii mumă, pentru alții ciumă !
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