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„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu 

sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 

voastre..” 

Matei 11:29 

 

Anul XVI, Numărul 1 – Ianuarie 2017 

”…vedem cum ni se duc 
anii ca un sunet. Învaţă-ne 
să ne numărăm bine zilele, 

ca să căpătăm o inimă 
înţeleaptă!”  

(Moise) 
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Fumusețe vs bogăție 

                 (Internet) 

În era Internetului, domnișoarele frumoase 
și singure apelează la tehnologie pentru a pune 
mâna pe bărbații pe care și-i doresc. Mai ales cele 
care își caută un sponsor. Așa a făcut și o tânără 
frumoasă din S.U.A, care a scris un mesaj pe un 
forum, în care și-a exprimat toate pretențiile pe 
care le are de la un bărbat. Răspunsul pe care l-a 
primit de la unul dintre cei mai bogați bancheri din 
America a lăsat-o mască. 

„Voi fi sinceră. În acest an împlinesc 25 de 
ani. Sunt foarte atrăgătoare, am gusturi bune și un 
stil rafinat. Vreau să mă căsătoresc cu un bărbat 
care câștigă cel puțin 500.000 de dolari pe an. 
Poate veți spune că sunt materialistă, dar nu este 
deloc așa. Ca să înțelegi ce vreau să zic, în New 
York cei care câștigă 1 milion de 
dolari pe an sunt considerați ca 
făcând parte din clasa de mijloc. 
Pretențiile mele nu sunt chiar atât de 
mari. Este cineva pe acest forum care 
are salariul anual de 500.000 de 
dolari? Sunteți toți căsătoriți? Ce 
vreau să vă întreb este: ce trebuie să 
fac pentru a mă căsători cu o 
persoană bogată ca voi?  

Dintre toți bărbații cu care am 
avut relații, cel mai bogat avea o leafă 
anuală de 250.000 de dolari. Se pare că ăsta a 
fost un plafon pentru mine. Îmi puteți răspunde la 
câteva întrebări?  

Unde vă distrați voi, burlacii bogați? Vă rog 
să îmi faceți o listă cu barurile, restaurantele, sălile 
de sport unde obișnuiți să mergeți. 

Ce vârstă optimă trebuie să aibă bărbații pe 
care vreau să-i cuceresc? 

De ce aproape toate soțiile de bogătași 
sunt urâțele? Am întâlnit unele care nici măcar nu 
erau interesante, dar totuși au reușit să se 
căsătorească cu bărbați bogați.  

Cum vă decideți pe cine să luați de soție și 
pe cine să aveți doar ca iubită? Ținta mea este să 
mă căsătoresc”, a scris tânăra pe un forum, potrivit 
site-ului worthytoshare.net. 

Cel care i-a răspuns a fost un bărbat bogat, 
așa cum își dorea ea. Patronul companiei J. P. 
Morgan i-a oferit o replică la care nu se aștepta: 
„Stimată domnișoară, am citit cu interes mesajul 
dumneavoastră. Presupun că mai există și alte 
domnișoare care au dorințe asemănătoare. 
Permiteți-mi să analizez situația dumneavoastră 
din punct de vedere al investiției. Venitul meu 

anual este de peste 500.000 de dolari. Exact ceea 
ce căutați dumneavoastră. Ca om de afaceri, pot 
spune că o căsătorie cu dumneavoastră nu ar fi o 
decizie tocmai bună. Este foarte simplu. Să vă 
explic de ce. Dumneavoastră încercați să faceți un 
schimb frumusețe-bani, adică subiectul A oferă 
frumusețe, iar subiectul B plătește pentru asta. 
Până aici totul pare în regulă. Totuși problema este 
că frumusețea dumneavoastră va dispărea, iar 
banii mei, fără o serie de impedimente evidente, 
nu vor dispărea așa ușor. În viitor, venitul meu va 
fi, cel mai probabil, mult mai mare, în comparație 
cu frumusețea dumneavoastră. Utilizând termeni 
economici suntem două active. Valoarea mea va 
crește, iar a dumneavoastră va scădea, în 

progresie geometrică. Imaginați-vă 
relația ca un act comercial. Orice 
tranzacție de pe Wall Street are o 
anumită poziție. Dacă prețul 
dumneavoastră de piață, ca activ, 
scade, atunci activul va fi vândut. Este 
de prisos să deții în continuare un 
astfel de activ. Aceeași situație este și 
cu căsătoria, spre care tindeți cu atâta 
ardoare. Chiar dacă sună dur, decizia 
cea mai bună cu privire la activele care 
își pierd rapid din valoare este 

vânzarea sau darea lor în chirie. Orice bărbat care 
câștigă peste 500.000 de dolari pe an este din 
start un om inteligent și nu un prostănac. Sigur că 
un bărbat ca mine vă poate folosi ca iubită, dar 
niciodată nu se va căsători cu dumneavoastră. 

   Răspunsul meu pentru dumneavoastră, 
stimată domnișoară, este să încetați cu astfel de 
căutări. Mai bine căutați metode de a vă îmbogăți 
și de a ajunge să aveți dumneavoastră un salariu 
anual de 500.000 de dolari. Sunt șanse mai mari 
de a atinge acest țel, decât de a găsi un bogătaș 
prost care să vă ia de soție.  

Sper că răspunsul meu v-a fost de ajutor”. 
(Există domenii în care creștinii știu că 

investiția este eternă – domeniul spiritual. 
Apostolul Petru spune un cuvânt vrednic de luat în 
seamă: Podoaba voastră să nu fie podoaba de 
afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de 
scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,  ci să fie 
omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui 
duh blând şi liniştit, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu. 1 Pt. 3.3,4 Domeniile 
spirituale în care merită să investim sunt valabile și 
pentru bărbați!) 

  

http://www.worthytoshare.net/this-pretty-girl-was-seeking-a-rich-husband
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Cruciadele 

 
Creștinismul în Europa apuseană a fost 

marcat de izbucniri ale zelului pentru cruciade 
și reforme în timpul secolelor al XII-lea și al 
XIII-lea. Expedițiile cavalerilor creștini au luptat 
pentru scopuri religioase și nu pentru câștiguri 
private sau scopuri politice. Între anii 632 și 
750, musulmanii au amenințat cu agresivitate 
Apusul, dar între anii 1095 și 1291 s-au pornit 
cruciade împotriva musulmanilor în Europa și 
Asia și împotriva ereticilor în Europa, 
majoritatea sub egida Bisericii Romane. 
 Trebuie reținut că deși cruciații au avut 
interese economice sau politice, motivul 
principal al cruciadelor a fost religios. Perelinii 
europeni erau supuși la persecuții imediat ce 
ajungeau în Palestina. Împăratul 
Constantinopolului a cerut ajutor creștinilor 
vest-eruropeni împotriva acestor invadatori 
musulmani asiatici care amenințau securitatea 
regatului lui. Această motivație religioasă a dat 
cruciadelor natura unui perelinaj în masă spre 

Palestina. S-a estimate că la activitățile 
asociate ale primei cruciade au luat parte 
aproape un milion de oameni. Mișcarea era de 
asemnenea o încercare de a stabili cine 
trebuie să controleze Orientul Apropiat, o 
problemă de care Europa a fost preocupată 
întotdeauna. 
 Motivele economice i-a determinat pe 
mulți să ia crucea. Foamea era un fenomen 
obișnuit în Europa Apuseană în secolul 
anterior cruciadelor. Venețienii erau interesați 
să dezvolte comerțul cu Oriental Apropiat și 
normanzii erau tot atât de interesați să 
jefuiască pe cât erau de interesați să elibereze 
locurile sfinte de sub stăpânirea musulmanilor. 
 Pasiunea pentru aventura militară, 
sfințită de Biserica Romană, a atras de 
asemenea pe mulți nobili feudali și cavaleri în 
armatele cruciadelor. Alții au luat crucea 
pentru a scăpa de plictiseala de acasă sau de 
pedeapsa pentru crime. 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Profesorul: Clyde, compunerea ta despre “Câinele meu” este identică cu cea a fratelui tău.  
Ai copiat cumva de la el? 
Elevul: Nu domnule. Dar este acelaşi câine. 

"Sinceritatea este un cadou foarte scump. Nu-l aștepta de la oamenii ieftini.”  
(anonim) 

 Cel mai lung canal maritim este canalul Suez? 

 În iarna anului 1932 a fost atât de frig încât cascada Niagara a îngheţat complet? 
 Un melc poate dormi vreme de 3 ani? 
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Anul nou este o ocazie pentru un nou 

început. Cele două dimensiuni sunt în relația cu 

Dumnezeu și cu oamenii. Câte un verset pentru 

fiecare relație: ... şi să fiu găsit în El, nu având o 

neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci 

aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, 

neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin 

credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii 

Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac 

asemenea cu moartea Lui; (Fil. 3.9,10) 

 Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe 

fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine 

iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină, şi în el nu 

este nici un prilej de poticnire. (1In.2.9,10) 
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01.01.2017 

Anul Nou  

dimineața Masa Domnului 

 

06.01.2017 

Botezul Domnului, 
dimineața ora 10.00 

 seara ora 19.00 
 

 

Saptămâna 1: (01.01-07.01)            

Sebestyen Edu; 

Szabo Iuliana  

 

Saptămâna 2: (08.01-14.01)  

Suciu Ioan; 

Stan Mihai  

 

Saptămâna 3: (15.01-21.01)  

Ștefanovici Cornelia; 

Tudur Daniel  

 

Saptămâna 4: (22.01-28.01)  

Todoran Marius; 

Zamfir Ana  

 

 AWANA: club special de Sărbători împreună 
cu părinţii (copiii au primit cadouri). 
 Activitate intensă la Fermă: evanghelizare, 
colinde cu copiii, programul copiilor. 
 Colinde şi cadouri la Căminul de Bătrâni din 
Arad 


