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Editorial. Ceasul următor ne este acoperit

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

15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi ? Pe
cine cauţi ?” Ea a crezut că este grădinarul şi
I-a zis : 
„Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai
pus, şi mă voi duce să-L iau.”
16 Isus i-a zis : „Marie !” Ea s-a întors şi I-a
zis  în  evreieşte  :  „Rabuni  !”,  adică  :
„Învăţătorule !”
17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-
am suit la Tatăl Meu. 
Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la
Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi
Dumnezeul vostru.”
18 Maria  Magdalena  s-a  dus  şi  a  vestit
ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus
aceste lucruri. 

Isus Se arată ucenicilor
19 În  seara  aceleiaşi  zile,  cea  dintâi  a
săptămânii,  pe  când  uşile  locului  unde  erau
adunaţi  ucenicii  erau  încuiate,  de  frica
iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-
a zis : „Pace vouă !”
20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat
mâinile şi coasta Sa. 
Ucenicii  s-au  bucurat  când  au  văzut  pe
Domnul.
21 Isus le-a zis din nou : „Pace vouă ! Cum M-
a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe
voi.”
22 După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a
zis : „Luaţi Duh Sfânt !
23  Celor  ce  le  veţi  ierta  păcatele,  vor  fi
iertate ; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.”...
[Continuarea în nr. viitor] 

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

CAPITOLUL 20
 Învierea lui Isus Hristos

4 Au început să alerge amândoi împreună. Dar
celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru
şi a ajuns cel dintâi la mormânt.
5 S-a  plecat  şi  s-a  uitat  înăuntru,  a  văzut
fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat.
6 Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi
el,  a  intrat  în  mormânt  şi  a  văzut  fâşiile  de
pânză jos.
7 Iar  ştergarul  care  fusese  pus  pe  capul  lui
Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi
pus într-un alt loc singur.
8 Atunci  celălalt  ucenic,  care  ajunsese  cel
dintâi la mormânt, a intrat şi el ; şi a văzut şi a
crezut.
9  Căci  tot  nu  pricepeau că,  după Scriptură,
Isus trebuia să învie din morţi. 
10 Apoi ucenicii s-au întors acasă.

Isus Se arată Mariei
11 Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi
plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite
în mormânt.
12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul
unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap,
şi altul la picioare.  13  „Femeie”, i-au zis ei,
„pentru  ce  plângi  ?”  Ea  le-a  răspuns  :
„Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu
unde  L-au  pus.”  14 După  ce  a  zis  aceste
vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo
în picioare ; dar nu ştia că este Isus.

„Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui”.
          (Psalmul 34 : 6)

Vaporul „Republik” era unul dintre vapoarele splendide ale liniei transatlantice
engleze, White Star. Acest vapor a început o croazieră pe Oceanul Atlantic, cu mulți
americani bogați la bord. 

De la New York, călătoria trebuia să se îndrepte spre Marea Mediterană. Abia
ajunseseră în largul mării, că s-au trezit în ceață deasă. Încet și atent au căutat calea de
parcurs corectă în norii umezi și reci. Sirena de ceață răsuna neîntrerupt. Pasagerii s-au
închis în cabinele lor, iar ofițerii au făcut de pază pe punte.

Deodată a apărut în cea mai apropiată vecinătate corpul unei nave, un vapor
italian cu emigranți ; și „Florida” deja s-a înfipt în mijlocul vaporului „Republik”. 

În  această  ciocnire  au  fost  omorâți  doi  americani  în  cabinele  lor  și  patru
marinari italieni. – Firește că „Republik” s-a umplut cu apă, dar foarte încet din cauza
construcției excelente. 

Un angajat,  care deservea aparatul de telegrafie fără fir,  a avut prezența de
spirit  să  trimită  imediat  depeșa  în  depărtarea  necunoscută  :  „Niște  naufragiați  au
nevoie de ajutor !” 

Acest  strigăt  de  ajutor  al  vaporului  care  se  scufunda  a  plecat  spre  toate
punctele cardinale. Toate stațiile de uscat și vapoarele accesibile, care erau prevăzute
cu aparatele necesare, au primit știrea ; ea a străbătut ceața deasă peste valurile care se
rostogoleau. 

Multe vapoare din zarea largă au simțit atingerea electrică. De pe coastă au
fost trimise patru cutere. Vaporul francez. „Lorraine” și-a schimbat imediat cursul, dar
a trebuit să caute mult timp prin ceață vaporul accidentat. 

Nava „Baltic”, care aparținea și ea liniei White Star, s-a îndreptat furtunos într-
ajutor. Când strigătul electric a ajuns la ea, era foarte aproape de portul din New York. 

Prin semnalul de alarmă a aflat numele navei surori și unde se afla,



           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 9. Minte bolnavă - trup bolnav 
Este evident că astfel de condiţii care produc
vomitări,  diaree,  astm,  diabet  şi  încheieturi
artritice  deformate,  nu  sunt  „în  imaginaţie”.
Acestea şi încă alte nenumărate boli serioase,
sunt declanşate de tensiunea minţii. 
Statisticile din anul 1948 arătau că două treimi
din pacienţii care au fost consultaţi de medici
prezentau simptome şi boli trupeşti cauzate sau
agravate  de  tulburări  emotive,  de  încordări
mintale (stress). 
În anul 1955 a fost publicat un articol privind
lucrarea  asupra  tensiunii  nervoase  (stress)  a
unei persoane competente din conducere sub
semnul de întrebare : „Tensiunea intelectuală -
cauza tuturor bolilor?” Pe la începutul acestui
secol, bacteriile erau în centrul atenţiei. După
50 de ani, tensiunea nervoasă a luat locul lor.
De fapt, experienţele pe animale au arătat că
unele bacterii  pot  provoca boala numai când
rezistenţa animalelor era micşorată prin stress.
Pot unele emoţii să cauzeze schimbări vizibile
în corp, ca de ex. şocuri de apoplexie, orbiri,
guşe toxice, cheaguri fatale la inimă, ulcere ale
tubului digestiv, boli de rinichi şi cangrene ale
picioarelor, pentru a menţiona numai câteva ?
[Va continua]

Proverbe armeneşti despre lene
•  Cine  leneveşte  nu  înverzeşte.  •  Nu-ţi  cade
para în gură, dacă te culci sub pom. • Leneşul e
sănătos mâncând şi se îmbolnăveşte lucrând. •
Leneşul  are  şapte  duminici  pe  săptămână.  •
Aproape  de  pâine,  departe  de  muncă. •  La
mâncat – are patru mâini,  la lucrat  – rămâne
ciung.  •  Pe  muntele  omului  leneş,  nu  ninge
niciodată. • De la lingură la gură, e drum lung.
(Din Proverbe şi cugetări armeneşti, Albatros, 1979). 

longitudinea și latitudinea în grade. „Baltic” s-a întors imediat și s-a grăbit la acțiunea
de salvare. 

Pe vaporul accidentat ochii căutau încordați prin ceața deasă. Apa urca încet
dar sigur și „Republik” se scufunda treptat tot mai mult. Cu toate acestea, echipajul și
pasagerii  au rămas în calm total ;  ei  cunoșteau efectul telegrafiei fără fir și  puteau
conta pe ajutor. 

După șase ore de așteptare temătoare părea că a fost dată la o parte o perdea.
Ceața a dispărut și soarele strălucea. 

Priveliștea  a  fost  copleșitoare  când  pe  întinderea  unei  mile  au  fost  văzute
apropiindu-se  din  toate  părțile  20  de  vapoare.  Curând  au  fost  salvați  toți  acești
oameni ...

Această întâmplare conține o învățătură prețioasă pentru noi, care suntem toți
în călătoria peste marele ocean al vieții. 

Și noi suntem înconjurați de un strat de ceață ; noi nu vedem decât ceea ce
tocmai ne înconjoară și ne iese-n față. Ceasul următor ne este acoperit. 

Din  întuneric  și  ceață  năvălește  înăuntru  o  putere  distrugătoare  :  puterea
păcatului, înșelăciunea lui satan și a lumii. 

Omul  în  slăbiciunea  lui  este  neajutorat  și  pierdut.  Dar  de  îndată  ce  în
cunoștința neputinței lui și a stării lui deznădăjduite strigă : 

„Sunt în nenorocire și trebuie să fiu salvat !” Mântuitorul salvator răspunde
rugăciunii credinței. Este scris : „Când strigă un nenorocit,  Domnul aude și-l scapă
din toate necazurile lui.” [Preluat din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul XV -1909-1910]

Ce înseamnă strigă ? Trebuie să strig aşa de tare, încât să mă audă Dumnezeu
din Cer ? La  Şcoala Duminicală din cadrul  Bisericii  Cezareea,  la  un moment dat,
învăţătorul îi  educa pe copii  cum să ÎL roage pe Dumnezeu.  El  accentua faptul că
trebuie să te rogi cu voce tare. 

Un băieţel (care acum este mare) l-a întrebat : „Dar de ce trebuie să ne rugăm
tare, nu ne aude Dumnezeu ?” Băiatul avea dreptate, Dumnezeu aude, nu trebuie să ţip
pentru a-I transmite ruga mea ! 

Nu contează foarte mult volumul vocii, pentru ca Dumnezeu să mă audă, (ce s-
ar face cei muţi dacă ar conta doar strigătul ?) 

Este  importantă  dorinţa  inimii  curate,  credinţa  cu  care  mă  adresez  Lui
Dumnezeu atunci când am o problemă ! 

În Psalmul 18 : 6 scrie : „Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi
am strigat către Dumnezeul meu : din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi  strigătul
meu a ajuns până la El, până la urechile Lui”.

Din  punct  de  vedere  Biblic,  a-L  chema pe  Dumnezeu  este  sinonimul
strigătului. De fapt, Dumnezeu ştie ce vreau să spun ... înainte de-a deschide gura. 

„Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde ; înainte ca să isprăvească vorba, îi
voi asculta !” (Isaia 65 : 24) Mai mult chiar ... EL ştie şi ce voi spune peste ani de zile,
deoarece El este Atotcunoscător !

Atunci pentru ce mai trebuie să ÎL rog ? Pentru a-mi arăta voinţa, dorinţa ca
EL să intervină în ajutorul  meu.  Dumnezeu nu forţează voinţa omului,  dar vrea să
ajute! Mai trebuie amintit că Dumnezeu alege să răspundă cum ştie El că este bine ...

Cartea veche  
277. Recuno tin a r spl tit  cu r uş ţ ă ă ă ă

Recunoştinţa  este  o  virtute  foarte  rară  între
oameni.
N-a zis oare Mântuitorul cu durere, când dintre
leproşii vindecaţi numai unul, samariteanul s-a
întors să-i mulţumească : 
„Oare  n-au  fost  curăţaţi  toţi  cei  zece  ?  Dar
ceilalţi  nouă unde sunt  ?  Nu s-a  găsit  decât
străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă
lui Dumnezeu?” (Luca 17 : 17 – 18)
Iar apostolul neamurilor ne învaţă : „Mulţumiţi
lui  Dumnezeu  pentru  toate  lucrurile  ;  căci
aceasta  este  voia  lui  Dumnezeu,  în  Hristos
Isus, cu privire la voi”. (I Tesaloniceni 5 : 18)
Dar  nerecunoscătorul  nu  numai  uită  de  a
mulţumi  pentru  binefacerea  primită,  dar  e
capabil să întoarcă binele chiar cu rău. 
Istoricul Erodot istoriseşte, că anumite popoare
purtau o astfel de ură soarelui, că la răsărirea
lui  îl  înjurau,  ba  unele  popoare  sălbatice  îşi
sloboziau  săgeţile  lor  asupra  lui,  şi  anume
tocmai  popoare  din  ţinuturi,  în  cari  soarele
arătându-se cu tărie producea rod mult.

Dicţionar de cuvinte, 
expresii, citate celebre 

•  La noapte  vom cina  la  Pluto,  adică,  pe
ocolite zis : „Vom muri”, deoarece Pluto era
zeul  infernului  –  Cuvinte  istorice  rostite  de
regele Leonidas  al  Spartei  (secolul  V î.Hr.),
când  se  hotărâse,  împreună  cu  o  mână  de
oameni  să  năvălească  în  timpul  nopţii  în
lagărul duşman şi să-l ucidă pe Xerxes, regele
perşilor, chiar în cortul lui. 
Era o expediţie care îi ducea sigur la moarte.
Şi într-adevăr, eroii spartani „au luat cina în
noaptea  aceea  la  Pluto”,  adică  au  murit  cu
toţii. 
De  supravieţuit,  au  supravieţuit  numai
cuvintele  de  mai  sus  care,  în  literatură sunt
puse  în  gura  celor  ce  pornesc  în  expediţii,
raiduri,  recunoaşteri  foarte  primejdioase,  de
unde sunt puţine şanse să se mai întoarcă.
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