
Un proverb recomanda: "Spune adevarul si fugi"!  

 

- Mai bine sa suferi tu din pricina adevarului decit sa sufere el din pricina ta.  

 

- Un adevar spus pe jumatate este o minciuna intreaga.  

 

- Parintii se supara cind copiii spun minciuni si uneori se supara de moarte atunci cind spun 

adevarul.  

 

- Binecuvintati sa fie dusmanii nostri care ne spun adevarul atunci cind prietenii ne flateaza.  

 

- Adevarul doare, dar ceea ce ne lasa rani adinci este totusi minciuna.  

 

- Uneori este la fel de greu sa spui un adeva r pe cit de greu este sa ascunzi o minciuna.  

 

- Sint unii oameni care nu pot spune adevarul. Unii care nu pot spune o minciuna si multi altii care 

nu pot face diferenta intre adevar si minciuna.  

 

- Adevarul care ii face pe oameni liberi este in cea mai mare parte adevarul pe care oamenii n-ar 

vrea sa-l auda. Herbert Agar  

 

- Nu e atit de important ceea ce nu stiu oamenii, cit este de important ceea ce stiu atit de bine si nu 

este adevarat. Josh Billings  

 

- Cea mai obisnuita minciuna este aceea pe care ne-o spunem noua insine. Friedrich Nietzshe  

 

- Omul care este brutal de onest se bicura de brutalite la fel de mult ca de cinste. Posibil ca mai 

mult. Rihard J. Needham  

ASCULTAREA  

- Ascultarea aminata este sora neascultarii.  

 

- Fiecare om al istoriei a invatat trei lucruri: cum sa aculte, de cine sa asculte si cind sa asculte.  

 

- Christos a fost singurul copil care stia mai mult ca parintii Sai - cu toate acestea a fost ascultator.  

 

- Trebuie sa-i admiram pe parintii de azi. stiu sa sculte de copiii lor.  

 

- Urechile nu sunt facute sa se inchida, dar gura, da.  



- Birfa este arta de-a nu spune nimic, astfel ca sa nu ramina nimic nespus.  

 

- Birfa este ceea ce nimeni nu pretinde ca iubeste, dar place tuturor.  

 

- Birfitorul este ca un pantof vechi caruia limba nu-i sta niciodata la locu ei. 

 

- Unii oameni nu spun nimic rau despre cei morti si nimic despre cei vii.  

 

- Cind trei femei discuta, se numeste conversatie. Dupa ce una dintre ele pleaca, se numeste birfa.  

 

- Conversatia este de obicei un exercitiu al mintii. Birfa, un exercitiu al limbii.  

 

- Fiecare ar trebui sa aiba doua felurii de prieteni: unii carora sa le vorbeasca, si unii pe care sa-i 

vorbeasca.  

 

- Birfa are destinul bancurilor vechi. Intodeauna este cineva care nu a auzit-o.  

 

- Un birfitor catre altul: "Nu vreau sa te plictisesc cu detalii. De fapt, ti-am spus mai mult decit am 

auzit".  

 

- Birfa este ca noroiul pe un perete proaspat vopsit. Poate ca nu se lipeste, dar lasa urme.  

 

- Este o idee excelenta sa crezi numai jumatate din ceea ce crezii. Problema este care jumatate.  

 

- Este nevoie intodeauna de o pesoana de mina a doua, sa transmita o birfa o birfa de mina imtii.  

 

- Fiecaruia ii place sa auda adevarul. In special despre altii.  

 

- Nu oamenii care spun tot ceea ce stiu produc cele mai mute necazuri din lume, ci cei care spun 

mai mult decit stiu.  

  

BACSIS  

Oare un salariu prea mare nu este tot un ... spert? 

BANI 

Adevaratul castig in viata este viata, nu banii. 



Un om batran si foarte bogat il vizita intr-o zi pe rabin ca sa-i ceara  

un leac pentru nefericire si singuratate. Rabinul l-a luat de mana si la  

dus la fereastra. "Ce vezi?" l-a intrebat el. "Vad barbati femei si copii 

umbland pe strada." Rabinul il lua iarasi de mana si-l coduse in fata  

oglinzii. "Acum ce vezi?" zise el. "Vad mutra mea acra", raspunse  

batranul. "Intelegi?", cauta sa-i explice rabinul, "si fereastra si oglinda  

sunt facute din sticla. Oglinda are insa un strat foarte subtire de argint  

pe ea si, de indata ce apare argintul, nu-i mai poti vedea pe ceilalti,  

ci te vezi doar pe tine insuti." 

Nu poti lua banii cu tine in cer, dar ii poti trimite acolo inaintea ta. 

BAR 

Cel mai bun loc dintr-un bar este ... afara. 

BATJOCORA 

Este mai usor sa batjocoresti lumanarea decat sa luminezi in intunerec. 

BATRANETE 

Unele vieti se aseamana cu acele flori care infloresc  

si raspandesc parfumul lor spre inserare. 

Batranetea incepe atunci cand crezi ca poti face toate lucrurile  

ca si in tinerete, dar le lasi intotdeauna pe maine ... 

Cand imbatranesti intri in Epoca Metalelor:  

dintii de aur, parul de argint si in picioare ai plumb. 

Pregatirea pentru batranete trebuie sa inceapa in adolescenta.  

Daca ai trait fara rost pana la 65 de ani, nu ti se va umple viata  

de sens numai pentru ca ai iesit la pensie! 

Ghioceii de la tample vestesc primavara unei alte vieti. 

Lucrurile ar fi mult mai bune daca oamenii batrani  

ar fi pretuiti tot atat de mult ca si mobila veche. 

Cand nu mai ai dreptul sa te numeri printre cei tineri,  

acestia ti se par dintr-o data foarte necugetati. 

Multi considera batranetea un fel de boala de care nu scapa nimeni.  

Eu prefer sa consider tineretea o boala din care ne revenim  

de indata ce ajungem la batranete. 

Cand prietenii incep sa-ti spuna ce tanar arati, sa stii ca aceasta  

este un compliment pentru unul care NU MAI ESTE tanar! 

Nu ma consider batran. Sunt doar un tanar  

care sufere de ceva: de batranete! 

Batranetea este pretul pe care trebuie sa-l platim  

ca sa ajungem la intelepciune. 



Varsta inimii nu are nimic de a face cu culoarea parului. 

Esti exact atat de tanar cat te simti dupa ce ai incercat s-o dovedesti. 

Cu cat imbatraneste cineva mai mult,  

cu atat era un atlet mai bun in tinerete. 

"Zilele bune din trecut" erau pe gustul meu:  

ritmul era mai lent si eu eram mai iute. 

Multi oameni se pastreaza inca tineri la saptezeci de ani pentru ca  

stiu sa rada sanatos de aceia care au imbatranit deja la douazeci. 

Pentru cel ignorant, batranetea este ca o iarna;  

pentru cel intelept ea este vremea secerisului. 

Patruzeci este varsta batranetii pentru cei tineri,  

cincizeci este varsta tineretii pentru cei batrani. (Victor Hugo) 

Sti ca ai imbatranit cand lumanarile de pe tort costa mai mult decat tortul. 

Un tanar batran va fi un batran tanar. - Benjamin Fran\lin 

Cei mai multi dintre oamenii obsedati sa-si mai adauge cativa ani  

la viata ar face bine sa mai adauge si ceva ... viata la anii lor. 

La tinerete, zilele sunt scurte si anii lungi;  

la batranete, anii sunt scurti si zilele lungi. 

Esti batran atunci cand la iesirea din camera dusului  

esti bucuros ca s-a aburit ... oglinda. 

Cele sapte varste ale omului: scutece, examene, nebunii,  

note de plata, retete medicale, internari, testamente. 

Nu te plange ca ai ajuns la batranete. La multi li s-a refuzat acest privilegiu. 

Daca tot "ai trecut peste deal" de ce nu te bucuri de panorama? 

Este mai bine sa fi "peste deal", decat sub el! 

Respecta-i pe cei in varsta, gandindu-te ca in curand vei fi si tu unul dintre ei. 

Nu-i de mirare ca asa de multi oameni lauda trecutul; atunci erau mai tineri! 

Nimeni nu imbatraneste traind, ci doar pierzandu-si interesul in viata. 

Cel mai greu lucru cu imbatranirea este ca trebuie sa asculti de copiii tai. 

Nimic n-o face pe o femeie sa se simta mai batrana ca o intalnire  

cu un chel care, in liceu, era cu doua doi ani mai mic decat ea. 

Rugaciune anonima: Doamne, Tu stii mai bine chiar si de cat mine ca  

am inceput sa imbatranesc. Te rog fereste-ma sa devin prea plicticos  

in vorbire crezand ca eu am solutia cea mai buna pentru toate problemele  



din toate discutiile. Nu ma lasa sa cred ca este datoria mea sa ma amestec  

in toate situatiile tuturor cunoscutilor. Invata-ma sfanta lectie ca s-ar putea  

sa ma mai insel si eu. Fa-ma intelept, dar nu acru; saritor, dar nu dominant;  

demn, dar nu arogant, caci as vrea, Doamne, sa-mi pot pastra macar  

cativa prieteni pana la capat. 

Primul semn de senilitate este sa crezi ca le sti pe toate. 

Sunt la varsta la care daca mi-as indrepta toate cutele si ridurile  

as avea cel putin 2 metri si jumatate. 

Oamenii nu se opresc din joaca pentru ca imbatranesc,  

ci imbatranesc pentru ca nu stiu sa se mai joace. 

Unul din lucrurile dragute de la batranete este ca poti sa fluieri  

in timp ce-ti speli dintii. 

Carcotasilor batrani trebuie sa li se spuna ca printre lucrurile  

care nu mai sunt "ca pe vremuri", se numara si ei insisi. 

Stim ca am imbatranit cand obosim de doua ori mai repede  

si ne trebuie de doua ori mai mult timp ca sa ne odihnim. 

BETLEEM 

Nasterea lui Christos L-a adus pe Dumnezeu la om,  

insa doar crucea Lui Christos il poate duce pe om la Dumnezeu. 

"Si cand te gandesti ca hangiul nu L-a primit pe Chrisos  

in casa pentru ca nu i s-a parut o "afacere ... buna." 

BETIE 

Una dintre cela mai mari inselari de sine pentru o natiune  

este sa creada ca, prin betie, poate ajunge la fericire. 

Betia si prosperitatea nu stau deobicei la aceiasi masa. 

Iata ce a scris un medic despre bautura: 

Alcoolul face nasul rosu, ochii vineti, ficatul cenusiu,  

noptile albe, zilele negre, inima albastra si viitorul intunecat. 

Saracia nu duce pe nimeni la betie fara consimtamantul celui in cauza,  

dar betia duce la saracie, fie ca ne place sau nu. 

Pot darui creierilor mei altceva mai bun decat alcool.  

Bautura este pentru creier ceea ce este nisipul  

pentru rulmentii unei masinarii. - Thomas A. Edison 

Celor ce beau ca sa-si inece necazul  

trebuie sa li se spuna ca el stie sa ... inoate! 

"Sunt cel mai mare criminal din istorie. 

Am ucis mai multi oameni deact toate razboaiele lumii. 

I-am transformat pe oameni in brute. 

Am adus nefericire in milioane de camine. 



I-am redus pe multi tineri promitatori  

la nivelul unor epave deznadajduite. 

I-am rostogolit la vale multimi nenumarate. 

I-am distrus pe cei slabi si i-am slabit pe cei tari. 

I-am inebunit pe cei intelepti  

si i-am transformat pe nebuni in saltimbancii lumii. 

Cei nevinovati si ne’ncercati imi cad lesne prada. 

Nevasta parasita ma cunoaste bine  

si nu le sunt strain copiilor care n-au de mancare. 

Parintii care si-au coborat tristi in mormant perii albi  

mi-au simtit muscatura. 

Am ruinat milioane si, nesatios,  

ma arunc flamand sa inghid inca altele, si mai multe. 

Numele meu este: ALCOOL! 

Alcoolul conserva fiintele moarte, dar le ucide pe cele vii. 

Betia este o forma de nebunie voluntara. 

Demnitatea nu poate fi conservata in alcool. 

Carciumarului ii sunt tare dragi betivii, dar nu-i vrea ca gineri! 

William Pen, intemeietorul Pennsilvaniei, cauta din rasputeri  

sa-l convinga pe un betiv sa se lase de bautura.  

"Vreau, domnule, dar nu pot! Cum sa fac?" 

"Este la fel de simpluca si intinderea degetelor de la mana!" 

"Cum asa? Invatati-ma si, pe cinstea mea, va promit ca voi face!" 

"Iata cum: ori de cate ori vezi in mana ta un pahar sau o sticla cu bautura,  

intindeti repede degetele inainte ca sa duci la gura!  

N-ai sa te mai imbeti niciodata! 

Amuzat de simplitatea planului, victima betiei a plecat zambind.  

S-a hotarat sa incerce si ... a reusit! 

Paharul de gin ii spuse sticlei de sampanie: 

"Stii, n-oi fi eu prea dus la scoala, dar ceva matematica tot stiu sa fac! 

Adun necazuri pe capul omului. 

Scad banii din buzunarul lui. 

Ii inmultesc necazurile. 

Ii impart averea cu carciumarii, 

asa ca nu-i mai ramane decat o fractie din ce-a castigat. 

Iau dobanda din munca lui  

si-i reduc sansele de sanatate si viata lunga. 

Un alcoolic nu este unul care bea prea mult,  

cu unul caruia i se pare ca intotdeauna bea prea putin. 

Bautura ta duce la castig - pentru spitale, pentru ambulante,  

pentru soferi, pentru doctori, pentru cadre medicale, pentru avocati,  

pentru salariatii de la morga si pentru gropari. 

BIBLIA 

Nimeni nu-si ia diploma in studiul Bibliei  

pana nu ajunge sa stea fata in fata cu Autorul ei. 

Alte carti ne-au fost date pentru informarea si inspirarea noastra,  

dar Biblia ne-a fost lasata pentru transformarea noastra. 



Este o mare diferenta intre carti facute de oameni si  

CARTEA care face oameni. 

Multi crestini se asteapta ca lumea sa aiba respect  

pentru o carte pe care ei o ... neglijeaza. 

Este interesant cum aceiasi oameni care indragesc pozele sotiei  

si-i citesc scrisorile cu atata infrigurare, pot spune ca Il iubesc  

pe Dumnezeu, dar n-au nici un chef sa se apropie de Biblie. 

Oamenii nu resping Biblia pentru ca pe alocuri s-ar contrazice,  

ci pentru ca ii contrazice pe ei. 

Biblia este unica intre cartile lumii pentru ca raspunde competent  

la cele doua intrebari fundamentale ale existentei:  

"De unde?" si "De ce?" 

Pregatindu-se pentru o lunga calatorie, un tanar crestin i-a spus  

prietenului sau: "Cred ca am pus de toate. Mai am doar de adaugat  

un ghid, o lampa, o oglinda, un microscop, un telescop, un volum bun  

de poezie, cateva biografii, un pachet cu scrisori vechi, o carte de cantece,  

o sabie, un ciocan si inca vreo doua carti pe care tocmai le studiez." 

"Dar", i-a replicat prietenul privind spre rucsac, "nu mai ai loc." 

"Cum sa nu", a continuat el, "este loc destul." Si impingand cateva camasi  

intr-o parte facu loc Bibliei in coltul de sus al rucsacului. 

Daca tii Biblia deschisa nu vei gasi inchisa poarta cerului. 

Cele sapte minuni ale Bibliei: 

1. Minunea aparitiei - felul in care a fost scrisa de oameni diferiti, in epoci  

si locuri diferite este una din marile mistere ale lumii. 

2. Minunea alcatuirii - o culegere de 66 de carti si totusi o carte unitara. 

3. Minunea varstei - cea mai veche carte aflata in circulatie. 

4. Minunea raspandirii - cea mai distribuita si cea mai citita carte din lume. 

5. Minunea interesului - singura carte din lume care este citita de oamenii din toate  

categoriile sociale. 

6. Minunea limbajului - scrisa aproape in intregime de oameni needucati si totusi  

atat de perfecta ca forma literara. 

7. Minunea pastrarii - cea mai dusmanita carte din lume si totusi in circulatie.  

"Cuvantul Domnului ramane in veac." 

Biblia este ca un telescop: trebuie sa te uiti prin ea, nu la ea. 

Este folositor sa insemnezi Biblia,  

dar este si mai folositor s-o lasi pe ea sa te insemneze. 

Unele dintre cele mai mari comori ale Bibliei  

nu pot fi descoperite decat cu ochii inlacrimati. 

Se spune ca I.L.Caragiale putea fi vazut in calatorii purtand cu sine  

un "Mers al trenurilor" si o Biblie. Intrebat de cineva "cum sta chestiunea",  

marele dramaturg, adanc cunoscator al problemelor umane, ar fi explicat:  

"Vezi matele, eu folosesc "Mersul trenurilor" ca sa ajung cu bine la  

destinatia dorita aici pe pamant,  

iar Biblia ma ajuta sa ajung acolo unde doresc in viata de dincolo." 

Biblia este singura carte al carei Autor este prezent cand o citesti. 



Un necredincios din Londra vorbea cu aprindere impotriva Bibliei,  

spunand ca in zilele de astazi nu poti sa mai ai incredere intr-o carte  

despre a carei origine nu esti prea sigur. Un crestin care statea la o  

parte l-a intrebat daca stie ceva despre cel care a inventat tabla inmultirii.  

"Nu", a raspuns guralivul. "Atunci, fireste ca nu accepti sa te folosesti de ea".  

"Ba da, pentru ca este verificata in practica." "Tot asa este si cu Biblia", 

l-a lamurit crestinul si necredinciosul n-a mai avut ce spune. 

Studiaza Biblia ca sa fi intelept; crede-o ca sa fi in siguranta;  

traieste-o ca sa fi sfant si fericit. 

Nici o stiinta nu este la fel de bine atestata ca religia Bibliei  

- Sir Isaac Newton 

Cum se poate ca sa le fie interzis copiilor nostri sa citeasca Biblia in scoli,  

dar sa li se dea voie s-o citeasca daca ajung in inchisoare?  

Nu credeti ca ar fi mai intelept sa-i lasam sa citeasca Biblia in scoli  

ca sa nu mai ajunga in inchisoare? 

Interesant, cand ii cunosti Autorul, iti place mai mult Cartea! 

Biblia are nevoie sa fie mai mult traita decat aparata. 

Nu exista pericolul ca Biblia sa ajunga o carte "depasita",  

atata vreme cat noi nici n-am ajuns inca sa tinem pasul cu ea. 

Nu este sansa de mantuire pentru cel ce, cumparand o Biblie,  

n-o citeste sau citind-o, n-o traieste. 

Biblia este ceasul vremii si al istoriei - Vasile Raut 

Biblia este o fereastra prin care putem privi din lumea aceasta,  

ca dintr-o inchisoare, inspre libertatea vesniciei. 

Nu vom putea niciodata sa distrugem legile lui Dumnezeu,  

ne putem insa distruge foarte usor pe noi insine incercand sa le incalcam. 

Voltaire s-a laudat ca scrierile lui vor face ca Biblia sa fie uitata peste  

o suta de ani. De curand, operele lui complete s-au vandut pe ... doi dolari ... 

Profesorul A.T. Robertson obisnuia sa citeze ca dovada despre inspiratia  

divina a Bibliei faptul ca a rezistat ca autoritate morala in lume in ciuda  

predicatorilor care i-au schingiuit mesajul. Tot asa si Biserica  

este o institutie divina pentru ca nu s-a ruinat, 

desi a trebuit sa ne tina pe toti credinciosi in randul madularelor ei. 

O cunoastere a Bibliei fara o diploma universitara  

este de preferat unei diplome universitare fara cunoasterea Bibliei. 

Am citit multe carti, dar cand deschid Biblia,  

am impresia ca ma citeste ea pe mine. 

Biblia nu are nevoie sa fie rescrisa, ci recitita. 

Cele zece porunci si tabla inmultirii nu nu in pericol de a fi demodate. 



Scriptura ne invata cel mai bun fel de a trai,  

cel mai nobil fel de a suferi si cel mai linistit mod de a muri. 

Biblia te va desparti de pacat sau pacatul te va desparti de Biblie. 

- D. L. Moody 

Tine Biblia deschisa si nu vei gasi inchisa poarta cerului! 

"Nu critica Biblia, las-o pe ea sa te judece!" 

BINECUVANTARE 

Viata ar fi mult mai placuta daca ne-am putea uita si necazurile  

tot atat de repede ca si binecuvantarile. 

Cu cat ne numaram mai bine binecuvantarile, cu atat ducem mai putin  

dorul dupa extravagantele pe care nu ni le putem permite. 

BIROCRATIE 

Celula canceroasa a societatii. 

BIRUINTA 

Exista unele infrangeri care sunt mai triufatoare decat orice biruinta. 

Daca n-ar exista dusmani, n-ar exista lupte;  

daca n-ar exista lupte, n-ar exista biruinte;  

daca n-ar exista biruinte n-am purta cununa. 

Primul pas catre biruinta este sa sti cine-ti este dusmanul.  

- Corrie Ten Boom 

Dintre toate biruintele, cea mai grea este asupra ta insuti. 

Biruinta raului nu este niciodata finala. 

BISERICA 

Biserica crestina este singura institutie din lume in care intri  

numai daca recunosti ca esti total nevrednic sa faci parte dintre membrii ei. 

Cand ai intalnit ultima oara un critic infocat al Bisericii,  

care sa incerce din toata inima lui sa o faca mai buna? 

Unul din lucrurile care sunt gresite cu privire la Biserica este faptul ca ea  

se concentreaza prea mult asupra a ceea ce este inca nedesavarsit in viata ei,  

uitand sa se entuziasmeze de maretia destinului si lucrarii ei. 

Probabilca biserica nu sufera asa mult pentru pacatele lumii,  

cum sufera lumea pentru pacatele bisericii. 

Una din cele mai rapide cai de a "incalzi" o Biserica  

este sa pui mai mult foc in cel de la amvon. 



Cele doua pericole care pasc astazi Biserica sunt acestea:  

ca ea ar putea accepta sa-si schimbe mesajul,  

dar ca nu va accepta sa-si schimbe metodele. 

Una dintre bolile moderne ale crestinilor este "predicatorita." 

Ei s-au obisnuit doar sa asculte predicile, nu sa le si traiasca.  

Dumnezeu nu este prea interesat cat de atent ascultam predicile,  

ci cat de repede incercam sa le punem in practica.  

Biserica ar trebui sa fie o echipa activa de oameni iubitori ocupati  

cu mantuirea si mangaierea oamenilor din jur. Ea nu trebuie sa fie  

doar o "galerie" de suporteri care sa stea in tribuna. 

Probleme in Biserica (Apoc. 2-3): 

(1) Pericolul pierderii dragostei (2:4); 

(2) Teama de suferinta (2:10); 

(3) Stricarea invataturii (2:14-15); 

(4) Decaderea morala (2:20); 

(5) Moarte spirituala (3:1-2); 

(6) Lipsa de statornicie (3:11): 

(7) Apatia si indiferenta (3:15-16) 

Concediul unui pastor ar trebui sa fie de patru saptamani.  

Daca pastorul este bun, merita el.  

Daca el este rau, merita Biserica. 

S-a gasit in sfarsit si pastorul care sa fie pe placul tuturor din adunare.  

El stie sa predice nu mai mult de 25 de minute condamnand pacatul,  

dar facand-o atat de dulce incat sa nu supere pe nimeni.  

Lucreaza intens de la 6 a.m. la 10 p.m. in tot felul de activitati posibile.  

Poate curata si cladirea bisericii la nevoie, stie sa repare masinile celor din adunare si este initiat in 

aproape toate domeniile stiintei.  

Se imbraca intotdeauna elegant, citeste toate cartile aparute de curand, are o familie disciplinata si 

foarte armonioasa, reusind intotdeauna sa fie o pilda de darnicie.  

El insusi da inapoi Bisericii $40 de dolari din salariul saptamanal de $100.  

Are varsta de 20 de ani , dar predica evanghelia de peste 30.  

Are o dorinta arzatoare sa lucreze cu cei tineri si stie sa-si petreaca majoritatea timpului cu oamenii 

mai in varsta.  

Are nervi de otel, zambet de zahar si voce de catifea.  

"Draga vino repede! Baietelul nostru a inghitit o moneda." 

"Du-l repede la biroul pastoral, predicatorul nostru stie sa scoata banii  

mai bine ca oricine." 

Astazi avem predicute, rostite de predicatorasi si ascultate de crestinuti. 

Multe miscari numite "de trezire" din Biserici aluneca  

in bezmetice scalambaieli care transforma casele de rugaciune  

in spectacole pentru mass-media. 

Un vizitator a intrat in Biserica in timpul predicii si s-a asezat chiar in fata amvonului. La terminare, 

pastorul l-a intrebat: "Cum de v-ati asezat chiar pe primele locuri?" 

"Sunt sofer de autobuz", a venit raspunsul, "si am venit sa vad si eu ce le spuneti de reusiti sa-i 

asezati pe toti pe bancile din spate." 

Pastorul obisnuit are trei dorinte majore: el vrea mai multi oameni in Biserica,  

mai multi bani in caserie si mai multa raspandire a Evangheliei.  

Ajuta-l sa-si indeplineasca macar unul dintre aceste deziderate  

si-l vei avea drept prieten pe viata. 



Complexul de inferioritate al teologilor de azi fata de lumea "culturii":  

Toti par a se stradui sa patrunda in aceasta lume, ca si cum lumea din care vin ei e insuficienta si 

marginala. Or, teologia trebuie sa se reverse peste cultura, nu sa aspire la ea. 

O intelectualitate care intoarce spatele Bisericii si o Biserica timida, care nu-si onoreaza autoritatea 

(crezand de cuviinta s-o imparta ba cu "cultura", ba cu "stiinta" moderna, ba cu puterea seculara) – 

iata criza prin care trecem. - Andrei Plesu - Jurnalul de la Tescani 

Un pastor a rostit o predica intr-o biserica pe care o vizita impreuna cu sotia sa. "Cum a fost draga 

mea", a vrut el sa stie la terminarea serviciului. Ea i-a raspuns: "A fost destul de bine, dar ai ratat 

cateva excelente ocazii sa stai jos." 

Inscriptie pe amvonul unei biserici: "Domnule, am vrea sa-L vedem pe Isus". 

Daca tu crezi ca este greu sa practici ceea ce predici,  

incearca sa predici ceea ce practici! 

Biserica este cel mai de pret dar pe care mi l-a facut Christos in viata aceasta. M-am unit cu ea 

promitandu-i solemn ca am sa-i slujesc cu prezenta, sacrificiul, zelul, darnicia, rabdarea si 

dragostea mea. Ca sa fiu credincios fata de Christos, trebuie sa fiu credincios Bisericii care-L 

reprezinta.  

Nu te plange prea mult ca stai intr-o Biserica plina de oameni cu lipsuri.  

Gandeste-te ce singur te-ai simti intr-una "perfecta"! 

Ca sa lupti pentru biruinta Bisericii,  

trebuie in primul rand sa fi prezent la intrunirile ei! 

In ultimii ani, biserica a avut prea multe celebritati si prea putini slujitori,  

prea multi oameni cu pieptul plin de medalii, dar fara cicatrici. 

Biserica are multi critici, dar nici macar un singur rival. 

Biserica nu poate ramane Evanghelica, daca nu se mentine evanghelistica. 

Orice Biserica multumita cu starea ei se afla pe drum inspre cimitir. 

Sfaturi pentru cei ce vin la Biserica:  

1. Vino. 

2. Vino devreme. 

3.Vino cu intreaga familie. 

4. Ocupa un loc mai in fata.  

5. Fii atent. 

6. Ai grija sa nu deranjezi pe cei din jur. 

7. Fii politicos cu strainii - ei sunt musafirii tai. 

8. Contribuie generos la colecta. 

9. Nu te grabi niciodata spre usa de indata ce se termina benedictia. 

O Biserica crestina este un grup sau o colectivitate de persoane,  

asociate in mod voluntar, marturisind fiecare credinta in Isus Christos,  

facand ceea ce-I place lui Christos, imitandu-i exemplul,  

exultandu-I spiritul si preocupandu-se sa vesteasca si altora Evanghelia. 

"Aceasta Biserica nu cauta sa-L coboare pe Christos la nivelul oamenilor,  

ci sa-i inalte pe oameni la nivelul lui Christos." 

Magarul nu poate si da cu copita si trage la caruta in acelasi timp.  

Aceasta este valabil si pentru oricare membru al Bisericii. 



Oricine poate iubi Biserica ideala.  

Proba de incercare insa este daca o putem iubi pe cea reala. 

Afis deasupra usii unei Biserici: "Intra pe aici! Este un pas in directia buna!" 

Un om a intrat in Biserica cu palaria pe cap si s-a asezat in primele randuri. Usierul a venit si i-a 

spus discret: "Ati uitat sa va dati palaria jos." "Da de unde, domnule! Vin la Biserica asta de doua 

luni si m-am gandit ca acesta este singurul mod ca sa ma bage si pe mine cineva in seama!" 

Sunt unii care n-au destula credinta ca sa-i duca pana la Biserica din colt,  

dar spera sa ajunga in cer. 

Dupa ce am parcurs lectura unui curs de "Istoria Bisericii"  

am ajuns sa cred ca Domnul Isus va spune la marea Judecata:  

"Voi v-ati zidit bisericile voastre in timp ce Eu singur zideam Biserica Mea." 

Puterea ta spirituala si atasamentul tau fata de Biserica sunt determinate  

nu de parerile tale despre predicator, ci de ceea ce crezi despre Domnul Isus! 

BARFA 

"Stiu, trebuie sa-ti marturisesti pacatele, dar, crede-ma,  

n-ai nici o obligatie sa le marturisesti si pe ale ... altora!" 

Am observat ca cea mai buna cale de a afla caracterul cuiva  

este sa-l intrebi despre un altul. 

O spun doar ca un fapt pe care nu-l comentez:  

daca toti oamenii ar ar sti ce spun ceilalti despre ei,  

n-ar mai exista in lume nici macar patru prieteni. - Blaise Pascal 

Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente,  

iar mintile reduse ii discuta pe altii. 

Prietenul tau are un prieten, iar acel prieten al prietenului tau  

are si el un prieten, asa ca fii discret. - Talmud 

Limba barfitorului ucide trei dintr-o lovitura:  

pe cel ce barfeste, pe cel ce asculta si pe cel despre care se vorbeste. 

Unii nu vor sa spuna nimic rau despre cei morti, dar nici nimic buni despre cei vii. 

Conversatia este un exercitiu al mintii, barfa este doar un exercitiu al limbii. 

Tot ceea ce intra pe o ureche si iese peste gard este ... barfa. 

Nu toate femeile repeta zvonuri, unele ... le creiaza! 

Tuturor ne place sa auzim adevarul, mai ales ... despre altii. 

O limba de zece centimetrii poate ucide un om de doi metrii. 

Cel ce seamana buruieni sa nu se astepte sa culeaga trandafiri! 

BOLI 



Multe din bolile noastre sunt un fel de taxe  

pe care le platim pentru poftele noastre. 

BUCURIE 

Afiseaza bucuria pe care spui ca n-o ai  

si vei avea in curand bucuria pe care ti-o doreai. 

Multi oameni trec drept oameni foarte veseli  

cand ei nu vor de fapt altceva decat sa-si arate tuturor dintii. 

Cea mai sigura cale spre bucurie este sa cauti sa faci o bucurie altuia. 

Razi si o lume intreaga va rade cu tine; carteste si vei ramane singur. 

Daca rasul este sanatos sau nu, depinde de statura celui de care faci haz ... 

Bucuria este una dintre cele mai mari virtuti din lume. Ea isi revarsa  

binecuvantarea si peste cel ce o poarta si peste cei ce i se afla in jur. 

Veselia este binevenita. Dumnezeu nu este asa de plicticos cum Il cred unii.  

Nu a facut oare el ca pisica sa-si alerge singura coada? 

A fost dovedit stiintific ca tristetea si nemultumirea provoaca sau intretin stari de boala. O inima 

vesela ajuta insa la digestie. Bucuria nu costa nimic si totusi este de nepretuit. Ea este un mare bine 

si pentru trup si pentru viata. Cei mai de seama oameni de astazi, ca si cei mai importanti lideri de 

maine sunt cei ce stiu sa amestece armonios preocuparile vietii cu optimismul in asa fel incat sa nu 

li se increteasca fruntea, ci sa li se lumineze fata. 

Inteleptii din toate culturile si din toate timpurile au sustinut ca secretul bucuriei nu consta in mai 

multe lucruri materiale, ci in limitarea pornirilor pofticioase.  

Bucura-te de lucrurile mici; sunt cele mai multe. 

In mod absolut, bucuria este o tinta iluzorie. Ea nu este de fapt un lucru in sine, ci o maniera de 

lucru. Bucuria nu exista de sine statatoare. Ea este un produs secundar al muncii, al jocului, al 

iubirii si al vietii in general.  

Cei mai fericiti oameni din lume nu sunt de obicei cei mai bogati oameni, cei mai frumosi sau cei 

mai talentati. Oamenii care traiesc bucuria nu se lasa in voia artificiilor exterioare. Ei se bucura de 

obicei de lucrurile fundamentale, neschimbatoare si adesea simple din viata. Fara sa piarda prea 

mult timp cu invidia fata de ceea ce au ceilalti, fara regrete tardive pentru ziua de ieri si fara 

ingrijorari nebunesti pentru ziua de maine, astfel de oameni stiu sa pretuiasca ziua de astazi, 

bucurosi ca sunt inca in viata, fericiti cu lucrul pe care-l au de indeplinit, multumiti pentru familiile 

lor si pentru lucrurile frumoase din jur. Ei sunt usor adaptabili, se apleaca sub bataia vantului, se 

schimba odata cu schimbarile vremii, accepta incercarile ca pe niste examene necesare si infrunta 

cu anticipatie viata. Ochii lor nu zabovesc prea mult asupra lor insisi, ci staruiesc asupra celor ce au 

nevoie de ajutor si de iubire.  

Multa bucurie este trecuta cu vederea pentru simplul motiv  

ca este gratuita si la indemana oricui. 

Nu scapa niciodata o ocazie sa faci bucurie altora,  

chiar daca, uneori, pentru asta va trebui sa-i lasi singuri. 

Cei ce aduc soarele in viata altora vor trai si ei in lumina. 



Tristetea se poate descurca si singura, dar ca sa fie ea insasi,  

bucuria are neaparata nevoie sa fie impartasita cu cineva. - Mark Twain 

De cand Il cunosc pe Domnul Isus sunt mai fericit chiar si in necazurile mele,  

decat eram altadata in bucurie. 

BUNATATE 

Bunatatea este o limba pe care o inteleg si surzii si cei lipsiti de minte. 

Mama lui Ion a fost foarte surprinsa sa-l auda s[punand in rugaciunea de seara: "Doamne, te rog 

fa-ma sa fiu cuminte - nu foarte cuminte, dar destul de cuminte ca sa nu ma mai bata mama." 

A fi mare-i o-ntamplare 

A fi bun e lucru mare !" 

Bunatatea este abilitatea de a-i iubi pe oameni mai mult decat merita. 

Bunatatea poate fi definita si drept sincronizarea emotiilor noastre cu emotiile celor din jur. 

Bunatatea se bucura, cand aproapele se bucura si sufere cand aproapele sufere. Rautatea 

functioneaza "pe invers": se bucura de raul altuia si se intristeaza cand aproapelui ii merge bine. 

Bunatatea este naturala, normala; rautatea este nenormala si dezechilibranta. - M.M. 

Fii mai ales bun cu oamenii rai; ei au nevoie cel mai mult de bunatate. 

Poarta-te frumos cu un caine, mangaie-l adesea,  

hraneste-l bine si vei vedea ca n-o sa mai plece de la tine.  

Aceiasi metoda da de obicei rezultate bune si cu sotii. 

Cuvintele frumoase pot fi scurte si usor de spus, dar ecoul lor tine vreme indelungata. 

O vorba buna poate tine de cald trei luni de iarna. 

BUNICI 

Tocmai cand credea ca si-a terminat portia ei de treaba in viata,  

femeia devine ... bunica. 

Multi copii sunt rasfatati pentru ca parintii nu-i trag de urechi pe ... bunici. 

BURLAC 

"Barbatii casatoriti traiesc mai mult" ii spuse celibatarului o tanara dornica sa se casatoreasca. "Am 

auzit si eu", raspunse el, "prietenii mei casatoriti mi-au spus toti ca viata li se pare mai lunga ..." 

"Cum de nu te-ai casatorit pana acum?" 

"M-am tot uitat dupa femeia ideala ..." 

"Si n-ai gasit-o?" 

"Ba da, dar ea se uita dupa barbatul ideal ..." 

BURUIENI 

Ca sa sti daca ai in gradina plante bune sau buruieni,  

zmulgele pe toate din radacina. Daca rasar iar, sunt cu siguranta buruieni. 



Victoria vine atunci cind curajul conduce. Sir Samuel Garth  

 

- Adevaratul eroism este remarcabil de sobru si foarte lipsit de dramatism. Nu este dorinta 

arzatoare sa-i depasesti pe altii cu orice pret, ci dorinta arzatoare sa-i slujesti pe altii cu orice pret. 

Arthur Ashe - campion de tenis  

 

- Mi-am aratat curajul de ani de zile; crezi ca-l voi parasii acum cind suferintele mele sint pe sfirsite. 

Maria Antoaneta - cuvintele dinaintea mortii  

 

- Curaj este sa fii speriat de moarte si totus sa incaleci pe cal. John Wayne  

 

- A fi curajos, nu inseamna a te arunca inainte in orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotarit sa fi 

intotdeauna de partea adevarului. Plutarch  

 

- Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuti. Winston Churchill  

 

- A avea curaj este deosebit de important. Poti pierde banii - e rau. Poti pierde un prieten - e si mai 

rau. Dar daca ti-ai piedut curajul - ai pierdut aproape totul. Winston Churchill  

 

- Daca taci atunci cind ar trebui sa vorbesti, sa stii ca esti fricos. Abraham Lincoln  

 

- Da-i copilului tot ce cere atunci cind vrea el, asa vei face din el un om care aproape sigur nu va 

respecta legea cind va fi mare. J. Edgar Hoover  

 

- Omul care stie ca are asigurata viata vesnica nu se mai teme de moarte. William Penn  

CONSACRARE  

- Consacrarea nu inseamna a-I da ceva lui Dumnezeu, ci a nu lua nimic din ceea ce ii apartine.  

COMUNICARE 

- Orice lucru trebuie explicat in cel mai simplu mod posibil, dar nu mai simplu decat atat. A. Einstein  

CIRCUMSTANTELE  

- Nu omul este controlat de circumstante, acestea sint controlate de om. Benjamin Disraeli, Vivian 

Grey  

 

- Nu exista circumstante, oricit de rele ar fi, din care un om intelept sa nu poata scoate ceva bun: 

nici circumstante, oricit de bune ar fi pe care cel nintelept sa nu le fofloseasca spre paguba lui. 

Francois, Duce de Rochefoucald  

 

- Nu circumstantele din viata noastra ne determina caracterul ci relatia noastra cu Dumnezeu, 

indiferent de circumstantele vietii.  



 

- Circumstantele s-ar putea sa teimpiedice sa acumulezi o avere mare, dar in nici un caz nu te vor 

impiedica sa-ti formezi un caracter bun.  

 

- De multe ori, Dumnezeu ne mingiie nu schimbind circumstantele vietii noastre ci schimbind 

atitudinea noastra fata de aceste circustante. S. H. B. Masterman  

CALITATE 

Numai un om mediocru este intotdeauna egal cu sine insusi.  

Dumnezeu este partenerul nevazut in orice lucrare de calitate. 

Dumnezeu nu ne vrea intotdeauna sa facem lucruri extraordinare;  

de cele mai multe ori El ne vrea sa facem lucruri ordinare,  

dar extraordinar de bine. 

CARACTER 

La originea cuvantului "caracter" este semnul sau "litera" facuta in piatra sau metal cu dalta sau 

priboiul gravorului. Caracterul nu se stergea, ci ramanea uneori peste veacuri. Asa ceva este si la 

om. Caracterul este o "inscriere" in launtrul lui, care ramane si ii directioneaza gandurile, gusturile, 

nazuintele, actiunile si intregul lui comportament. 

Biblia nu da definitii, ci prezinta caractere si face referiri la caracter, numindu-l "omul dinlauntru." 

Omul din afara reprezinta persoana; omul dinlauntru reprezinta personalitatea. Omul de afara 

imbatraneste, omul din launtru nu imbatraneste, nu este supus entropiei (2 Cor. 4:16). 

Personalitatea are adevarata valoare: "Comoara aceasta o purtam in niste vase de lut" (2 Cor. 4:7). 

Nu vasul de lut are valoare, ci comoara din vas. Unii cauta sa impodobeasca vasul de lut, omul de 

afara, dar apostolul Petru a scris: "Podoaba voastra sa nu fie podoaba de afara, care sta in 

impletitura parului, in purtarea de scule de aur sau in imbracarea hainelor, ci sa fie omul ascuns al 

inimii, in curatia nepieritoare a unui duh bland si linistit, care este de mare ret inaintea lui 

Dumnezeu" (1 Petru 3:3,4). si aici se arata ca valoarea cea mare nu o are omul de afara, ci omul 

din launtru. O persoana poate avea o fata frumoasa, dar daca nu are caracter, nu are valoare. 

Frumusetea de afara nu este mai adanca decat pielea si e atat de trecatoare! Frumusetea launtrica 

este cea care fericeste viata si care are valoare si inaintea lui Dumnezeu si inaintea oamenilor. Ce 

valoare are o fata frumoasa la fata, daca e lipsita de caracter, e usuratica? 

Caracterul trebuie format, dezvoltat. Tim LaHaye a scris: "Caracterul nu se naste odata cu 

persoana. El se formeaza prin dragostea si grija parintilor. Este datoria lor sa instileze in inima 

copiilor principiile pe care Dumezeu le-a instilat inlauntrul lor." 

Vrand sa arate importanta preocuparilor pentru caracter, Ioan Gura de Aur a scris: "Mai presus de 

orice pictor, mai presus de orice sculptor sau orice alt artist, eu il pretiuesc pe cel ce este dibaci in 

arta formarii sufletului copiilor." 

Distinsul predicator S.D. Gordon a scris: "Instruirea unui copil este cea mai inalta, cea mai sfanta si 

cea mai fascinanta ocupatie." 

Cu mult inainte de Christos, oamenii intelepti au dat o foarte mare importanta cunoasterii de sine. 

Pittacus din Mitilene (652-569 i.Ch) considerat unul din cei sapte intelepti ai lumii antice, avea 

dictonul: "Cunoaste-te pe tine insuti", care a fost sapat cu litere de aur in templul lui Apolo din Delfi. 

Acest principiu a fost preluat mai tarziu de Socrate, ca principiu de baza al filosofiei. Acest Socrate a 

spus: "Caracterul omului este ca umbra ce il insoteste pretutindeni; cateodata merge inapoia lui, 

altadata merge inaintea lui; uneori e mai lunga, alteori e mai scurta." 



Caracterul ne da adevarata identitate. De aceea trebuie sa acordam o mare atentie formarii lui. 

Stanley C. Baldwin a scris: "Intrebam ce ar trebui sa facem, nu ce ar trebui sa fim. Intrebam cum 

am putea schimba mediul inconjuratr, dar nu cum am putea schimba caracterul nostru. Ceea ce 

suntem are valoare, de aceea trebuie sa ne formam un caracter bun.  

Johann Amos Comenius a scris: "Omul trebuie format ca sa devina om." Omul se naste cu un mare 

potential de atitudini, dar trebuie format, altfel creste deformat. Trebuie sa veghem asupra formarii 

caracterului nostru.  

Caracterul este o carte de vizita, nescrisa pe hartie, dar sapata in adancul fiintei, care te prezinta 

oriunde, oricand si oricui. El se exprima prin felul in care te imbraci, cum te comporti in familie, in 

biserica, in societate, prin felul in care conduci bicicleta, caruta sau masina; prin felul in care iti alegi 

prietenii. Nu uita vorba din batrani: "Pasarile de aceleasi pene zboara impreuna" sau "Spune-mi cu 

cine te imprietenesti, ca sa-ti spun cine esti." Toate adeveresc, fara grai, ce fel de caracter ai tu. 

Faptul ca iti ti cuvantul sau ti-l calci, ca esti punctual sau vesnic intarziat, ca esti ordonat sau 

dezordonat, ca privesti lucrurile de fond sau doar pe cele de suprafata, ca iubesti curatia sau ca te 

complaci in murdarie, ca esti aprins sau bland, ca esti certaret sau pasnic, ca esti mandru sau 

smerit, ca te bucuri de lucrurile usuratice sau de cele serioase, toate acestea, absolut toate, spun ce 

fel de caracter ai. Nu putem sa ni-l ascundem. Toate vorbele, toate miscarile, toate faptele noastre 

ne tradeaza. Ele spun in gura mare ce fel de caracter avem. 

Caracterul este o forta superioara care iti inlesneste succesul in actiune. Si aceasta fara prea mare 

efort din partea ta. Daca tu te preocupi de caracter, el va rezolva o serie intreaga de lucruri. 

Cuvantul tau, chiar si cu greseli de exprimare, va avea efect asupra celor ce te asculta. Ei nu se vor 

opri la greseli, ci vor avea in vedere scopul pe care-l urmaresti. Benjamin Fran\lin, care a urcat de la 

treapta de om de rand la aceea de sef al statului, si-a atribuit succesul sau nu atat de mult 

talentelor sale sau puterii in vorbire, caci a fost slab in aceste privinte, ci integritatii caracterului 

sau: "Acesta a facut sa am greutate in fata concetatenilor mei. Am fost un vorbitor slab, nu am fost 

niciodata elocvent. Eram supus multor ezitari in alegerea cuvintelor si n-am fost mereu corect in 

limbajul meu; totusi mi-am atins scopul." 

Caracterul ajunge sa fie cunoscut pana la mari departari si iti asigura o protectie mai buna decat 

imbracamintea de zale a cavalerilor de altadata sau decat paza multor gardieni. E ceva divin in 

aceasta protectie. Se istoriseste descpre Michel de Montaigne (1533-1592), eseist si moralist 

francez, ca, in tipul razboaielor, el a fost singurul om din toata natiunea franceza care nu-si avea 

portile castelului barate si pazite de o garda. Caracterul lui era o forta mai mare decat un regient de 

cavalerie. Il pazea felul lui de a se impune atat prietenilor, cat si dusmanilor sai. 

Caracterul este o invincibila forta launtrica. Dusmani iti pot rapi bunurile, iti pot rapi drepturile, 

libertatea, te pot imbraca in zdrente sau in straie de batjocura cu diavoli zugraviti pe ele, ca pe 

vremea inchizitiei, dar cu atat va straluci mai mult caracterul omului dinlauntru; ei pot, prin batai 

sa-ti striveasca trupul, dar nu-ti pot strivi caracterul. El este invincibil. 

Iata o ilustratie a acestor adevaruri printr-un caz din istorie. Bernard de Palisy a fost olarul care a 

redescoperit secretul egiptenilor de a pune un strat de zmalt pe oalele de pamant. El a fost u simplu 

olar deci, dar, datorita smaltului, a ajuns celebru, iar renumele sau i-a atras prietenia regelui Henric 

al III-lea al Frantei. Acest Palisy era insa crestin "hughenot" (reformat). Regele l-a ocrotit pentro o 

vreme de prigoana Inchizitiei. Dupa o vreme insa, cu toata mila regala, Henry i-a spus ca se vede 

fortat de imprejurari sa-l dea pe mana persecutorilor lui. Iata cum a raspuns Palisy: "Sire, adeseori 

mi-ai spus ca ti-este mila de mine. Astazi trebuie sa-ti spun ca mie mi-e mila de altetea voastra. Un 

rege ca tine a trebuit sa spui ca esti fortat. Astfel de cuvinte nu sunt potrivite pentru gura unui rege 

si eu iti spun, in cuvinte regesti, ca nici dinastia Guise, nici tot poporul tau, nici tu insuti nu vei fi in 

stare sa fortezi pe un biet olar sa-si plece genunchiul in fata statuilor tale de sfinti." Caracterul lui 

Palisy nu a putut fi infrant. El amurit moarte de martir. caracterul da statornicie in crez, indiferent 

de situatiile prin care trebuie sa treci. In lumea credintei de azi si in necazurile care vor urma, e 

nevoie de credinciosi cu caracter de otel. Numai acestia vor fi mai mult decat biruitori. O, Doamne, 

fa ca in generatia tanara sa fie multi oameni cu un asa caracter! - Petru Popovici - din cartea 

"Formarea caracterului" 



Nu exista inlocuitor pentru caracter.  

Poti cumpara cunostinte, dar caracterul nu se gaseste de vanzare. 

Fii ceea ce vrei sa pari altora! 

Cel ce nu vrea sa gandeasca este un bigot;  

cel ce nu poate sa gandeasca este un prost;  

cel ne nu indrazneste sa gandeasca este un sclav. 

Spunemi la ce fel de glume razi, ca sa-ti spun cine esti. 

Caracterul este ceea ce esti tu pe intuneric. 

Singura persoana din lume care-ti poate ruina caracterul esti tu insuti. 

Ii admiram pe oamenii de geniu, ii invidiem pe oamenii bogati,  

ne temem de oamenii aflati la putere, dar de increzut,  

nu ne incredem decat in oamenii de caracter. 

Ce faci cand n-ai nimic de facut spune iti da pe fata caracterul. 

La jocuri, caracterul se vede cel mai bine din felul in care sti sa pierzi. 

Daca vrei sa-l cunosti pe dusmanul care-ti poate face cel mai mult rau,  

priveste atent ... in oglinda! 

Una din dovezile despre valoarea Biblieie este  

si caracterul celor ce o batjocoresc. 

Cea mai mare rasplata pentru stradaniile unui om  

nu este ceea ce castiga prin munca sa, ci ceea ce devine prin ea. 

Candva, un scorpion a rugat o broasca testoasa sa-l duca de pe un mal pe altul.  

"Si daca ai sa ma intepi> i-a replicat broasca.  

"N- am sa te intep", a raspuns scorpionul, "ca asta ar insemna sa mori, ne-am scufunda amandoi si 

asta n-ar avea nici o logica." 

La mijlocul raului, scorpionul a intepat sarmana broasca. In timp ce murea tragandu-l si scorpionul 

la fund, ea a apucat sa-l mai intrebe: "De ce-ai facut-o? Care-i logica?"  

"N-are nimic de a face cu logica", i-a raspuns sufocandu-se scorpionul. "Asta-i felul meu de a fi si n-

am ce-i face." 

O cobra te va musca si daca-i vei spune cobra si daca-i vei spune doamna cobra. 

Caracterul nu este un cadou, ci o cucerire! 

Reputatie este ce avem la sosire, caracter este ce suntem la plecare. 

Caracterul unui om este ca si gardul de scanduri:  

nu poate fi facut sa stea mai bine in picioare daca-l dai cu vopsea. 

Caracter este ceea ce ai face daca ai fi sigur ca nimeni nu va afla vreodata. 

Slava lumii trece, popularitatea este doar un accident, bogatiile prind aripi,  

cei ce ne canta osanale astazi, ne vor blestema maine;  

singurul lucru cu adevarat durabil este caracterul! 



Reputatia este pentru o vreme, caracterul pentru eternitate. 

In clipa mortii lasam in urma tot ce avem,  

dar luam cu noi tot ceea ce suntem. 

Daca vrei sa cunosti caracterul cuiva,  

uita-te la felul in care-i trateaza pe cei de la care nu poate castica nimic. 

Fiecare va trebui sa mearga prin viata cu sine insusi;  

iata de ce, cu cat isi va modela mai frumos caracterul,  

cu atat va avea o companie mai placuta! 

Reputatia este ceea ce cred oamenii despre noi;  

caracterul este ceea ce ne vede Dumnezeu ca suntem. 

Dumnezeu este mult mai interesat in caracterul nostru, 

decat in confortul nostru. El are ca scop nu sa ne intareasca in trup,  

ci sa ne desavarseasca in spirit. 

Caracterul este ceea ce pierdem ori de cate ori sacrificam un ideal inalt  

pe altarele popularitatii si profitului. 

Nu inseamna de loc ca-i ajuti pe oameni daca incerci sa faci  

intotdeauna pentru ei ceea ce ar putea face si ei insisi. 

Un crestin nu este unul care cauta iertarea si bunavointa lui Dumnezeu,  

ci unul care le-a gasit deja. 

Judeca pe cineva dupa reputatia dusmanilor sai. 

Un crestin trebuie sa fie o persoana care sa faca mai usor  

pentru altii sa creada in Dumnezeu. 

Adevaratii crestini care influenteaza lumea  

sunt aceia care nu se lasa influentati de ea. 

Nu ceea ce facem noi este important, ci ceea ce Dumnezeul atotputernic alege sa faca prin 

intermediul nostru. Dumnezeu nu are nevoie de succesele noastre, ci ne vrea pe noi insine. El nu 

asteapta infaptuirile noastre, ci ascultarea noastra deplina. 

Ce suntem, este darul lui Dumnezeu pentru noi;  

ce devenim, este darul nostru pentru Dumnezeu. 

Poti judeca dimensiunile unui om prin marimea problemelor pe care le abordeaza. Aproape 

intotdeauna, oamenii se apuca instinctiv sa rezolve ceva pe masura lor, lasandu-le pe celelalte in 

seama unora mai mari sau mai mici ca ei insisi. 

Ca sa vezi cat de mare este un om, masoara-i inaltimea idealurilor,  

adancimea convingerilor, largimea vederilor si lungimea rabdarii. 

Daca cineva nu-si scoate palaria in ascensor  

sa sti ca n-are maniere sau are ... chelie. 

Fiul lui Dumnezeu a devenit om  

pentru ca oamenii sa poata deveni fiii lui Dumnezeu. 



CARIERA 

Intre iepuri:"Ce mai face fratele tau, Jeanot?" 

"Bine, e vizon la Paris!" 

"Si ce este un fluture?  

In cel mai bun caz doar o omida, e drept, in haine de gala!" 

CATEGORII 

Exista trei categorii de membrii:  

cei neobositi, cei obositi si ... cei obositori. 

CALAUZIRE 

Oamenii ne dau sfaturi; Dumnezeu ne da calauzire. 

CARTI 

Adevarata valoare a unei carti nu este data  

de pretul ei, ci de folosul pe care-l aduce. 

Ar trebui sa ne alegem cartile la fel de atent cum ne alegem prietenii. 

Deasupra unui impresionant raft de carti dintr-un anticariat din Louisville cineva a scris: "Toate 

aceste carti au apartinut unei doamne in varsta care nu putea sa citeasca mai repede de 50 de 

cuvinte pe minut." 

Cartile si studiile sunt mai degraba asemanatoare treptelor unei scari pe care urcam inspre culme; 

de indata ce urcam o treapta, o lasam in urma. Totusi, majoritatea oamenilor, studiaza doar ca sa-si 

umple memoria cu date si fapte, in loc sa se suie pe treptele scarii le demonteaza si le iau pe umeri, 

ca sa le arate altora. Ei se plang pe drept de greutatea studiilor, caci in loc sa fie purtati mai sus de 

ele, se plaseaza sub ele, carandu-le in spate. 

Unele carti sunt gustate; altele inghitite;  

prea putine insa trebuiesc mestecate si digerate. - Bacon 

Daca nu ne hotaram sa punem in practica intelepciunea din ele,  

cartile sunt doar o risipa de hartie. 

Cine pretinde, in numele libertatii de expresie, ca niste carti proaste si imorale (sau niste filme sau 

piese de teatru) nu sunt responsabile de depravarea tineretului, trebuie sa accepte si ca toate 

manualele din scoli nu au nici o valoare educativa. Cu alte cuvinte, cine crede ca arta este 

indiferenta in problemele morale, trebuie sa propuna in acelasi timp desfintarea sistemului de 

invatamant din motive de ineficacitate. 

O carte devine o opera clasica din momentul in care chiar  

si cei ce nu au vazut-o vorbesc despre ea de parca ar fi citit-o. 

Nu da niciodata carti cu imprumut; nimeni nu ti le aduce inapoi.  

Sigurele carti pe care le mai am in biblioteca sunt  

cele pe care le-am impreumutat ... de la altii.  

"Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere invatatura sanatoasa, ci ii vor gadila 

urechile sa auda lucruri placute, si isi vor da invatatori dupa poftele lor. Isi vor intoarce urechea de 

la adevar si se vor indrepta spre istorisiri inchipuite" (2 Tim. 4:3,4) Ca sa intelegem acest bizar 



sentiment de vinovatie trebuie sa ne intoarcem in timp, la vremea imaturitatii, cand omul, alienat 

de Dumnezeu si aflat in postura nefericitului "fiu risipitor", nu iubeste inca pe nimeni, pentru ca nu 

este inca iubit, pentru ca nu se iubeste pe el, isi cauta, febril si derutat, un corelativ, structuri pe 

care sa le imbratiseze ca un "volubilis" setos si parazit, idei, personaje, carti, versuri, cuvinte, 

imagine. Lipsit de experienta, de sentimente, de gandire personala, de identitate, el isi cauta cu 

disperare "dublul", consistenta sau ceea ce un personaj al lui Novalis numeste "fecioara cufundata-n 

somn, dupa care sufletul meu tanjeste" si care nu este altceva decat un alt el-insusi (o anima, i-ar 

spune Young). si e normal sa se indrepte, plin de speranta, spre nisipurile miscatoare ale paginilor 

de carti care par ca vorbesc despre el, ca vorbesc in locul lui. Despre ce? Despre singuratate, despre 

inadaptabilitate, despre vis, despre reverie, despre melancolie, despre geniu,despre nemurire, 

despre fuflet, despre iubire, despre sublim, despre contemplatie, despre spirit, despre cunoasterea 

ansoluta. Mintea goala se umple de cuvinte ametitoare care-i spun Totul tocmai pentru ca el este 

Nimic. Cuvintele se infoaie si tin loc de senzatii, de gandire, de orice. Astfel se infesteaza cu 

suferinte abstracte, singurul lui sentiment autentic fiind o penibila mila de sine. Urandu-si existenta 

proasta, hidoasa, o va uita. Ne va vorbi doar despre frumusete, putere, straluicre. Va insista ce carti 

a citit si ce destept a fost. Deschizand o carte e ca si cum s-ar asculta pe el. Cel mai mare hot este 

cel care se fura pe sine siesi, fiind pierdut pe veci. 

Cartile sunt ca niste corabii incarcate calatorind pe vastul ocean al vremii. 

- Francis Bacon 

Cititul este pentru minte ceea ce este gimnastica pentru trup. 

CAMILA 

Un cal de curse proiectat si realizat de activitatea unui "comitet." 

CASATORIE 

Alege ce iubesti, iar apoi iubeste ceea ce ai ales. 

Se pare ca vremea in care ne apreciem cel mai mult  

partenerul este inainte de casatorie si dupa funeralii. 

Se cer doi ca sa faca o casatorie:  

o fata necasatorita si ... o mama nerabdatoare! 

Barbatul care se lauda ca n-a facut nici o greseala  

in toata viata lui are o sotie care nu se poate lauda la fel. 

Fata asta este doua treimi deja casatorita: ea vrea, si vrea si ... mama ei.  

Unii barbati se nasc smeriti, altii trebuie sa se casatoreasca ... 

Pentru unele tinere, verigheta este un fel de "garou"  

pus pe deget ca sa le opareasca ... circulatia. 

Majoritatea femeilor tin foarte bine minte "unde?" si "cum?"  

s-au casatorit; ceea ce se pare ca au uitat este ... "de ce?" 

Se spune ca dragostea este oarba; dar casatoria  

este ce cea mai sigura cale de vindecare. 

Dupa barbat a fost femeia; si de atunci este mereu "dupa el." 

Bunul simt va evita nu numai divorturile, ci si unele ... casatorii. 



Daca te casatoresti cu o fata o fata care nu-l are pe Dumnezeu ca tata,  

sa sti ca-l vei avea drept socru ... pe Dracu! 

Orice barbat care crede ca este mai destept decat nevasta lui  

este casatorit cu o femeie inteligenta. 

Un om ar trebui sa se casatoreasca numai cu acea femeie  

pe care si-ar fi ales-o drept prieten, daca ar fi fost barbat. 

Cu casatoria este ca si cu cumpararea pe credit:  

vezi ceva, iti place, o iei si mai tarziu ... platesti. 

Cea mai impresionanta dovada de spirit tolerant este o "nunta de aur." 

Daca vrei sa-ti iei o sotie buna, cauta fata unei mame pe care o respecti! 

Daca vrei o sotie buna, casatoreste-te cu una care a fost fata buna la parinti. 

Pentru succesul in casatorie nu este deajuns sa casesti un partener potrivit,  

ceea ce mai trebuie este sa fi si tu un partener potrivit. 

In partile rurale ale Japoniei, rudele aleg sotia pentru mire  

si el nu o cunoaste decat dupa cununie.  

In America obiceiul este total diferit,  

dar se pare ca rezultatul este ... acelasi. 

Daca parintii sunt o alegere a lui Dumnezeu pentru noi,  

tovarasul de viata trebuie sa fie o alegere a noastra pentru Dumnezeu ... 

CASNICIE  

O casnicie reusita este una in care te indragostesti de mai multe ori,  

dar de aceiasi persoana. 

Nu tipati niciodata unul la altul; singura exceptie: daca a luat casa foc. 

O sotie ideala nu se asteapta sa aibe un sot ideal! 

Inainte de a te grabi sa-i critici sotiei defectele,  

adu-ti aminte ca tocmai ele au fost pricina  

pentru care nu s-a putut casatori cu un sot mai bun! 

"Draga, cum de tu reusesti sa scoti bani de la barbatul tau?" 

"Foarte simplu, ii spun ca m-am suparat  

si ca ma duc la mama si el imi da imediat bani de drum." 

Un sot este un barbat care se asteapta ca sotia lui  

sa fie perfecta si ... intelegatoare cu imperfectiunile lui. 

Eu am intotdeauna ultimul cuvant in disputele cu nevasta-mea,  

chiar daca pentru asta trebuie sa ma duc intr-o alta camera ... 

De obicei, un barbat "alearga" dupa o fata pana ea "pune mana pe el." 



Si eu am ultimul cuvant in disputele cu sotia mea.  

De obicei, acesta este: "Ai dreptate, draga ..." 

Casnicia este ca si cu doi oameni care calaresc acelasi cal;  

unul trebuie sa stea in spate ... 

Un californian se plangea ca sotia lui traieste o viata dubla: a ei si a lui. 

Un barbat nu este niciodata atat de bun  

cum l-a crezut sotia lui inainte de nunta si  

nici atat de rau cum il crede ea dupa aceea. 

Daca ai ajuns sa crezi ca-ti iubesti sotia prea mult,  

n-ai ajuns inca s-o iubesti cat trebuie! 

Daca vrei sa fi tratat acasa ca un rege, trateaza-ti sotia ca pe o regina! 

In spatele oricarui barbat cu succes  

se afla o sotie devotata si o soacra ... surprinsa. 

Este greu sa intelegi daca un barbat isi da atata silinta  

sa reuseseasca in viata pentru a-si face sotia fericita  

sau doar ca sa-i faca in ciuda ... soacrei. 

Cand un sot deschide portiera masinii ca sa-si ajute sotia,  

poti fi sigur ca una din doua este noua: sau masina sau ...sotia! 

Majoritatea problemelor matrimoniale sunt datorate faptului ca  

fiecare din cei doi care s-au casatorit este prea indragostit ... de el insasi. 

Casnicia este o relatie de asistenta mutuala,  

cu conditia ca fiecare sa invete cand sa-si tina gura. 

Nu te casatori pentru bani; ii poti imprumuta mult mai ieftin! 

Orice barbat are nevoie de o sotie,  

caci nu poate da vina pe guvern pentru toate lucrurile. 

Ar fi cu mult mai putine divorturi daca sotii ar incerca sa-si pastreze sotiile  

cu acelasi zel cu care s-au straduit sa le cucereasca. 

Femeia este mangaierea barbatului ei pentru necazurile  

pe care el nu le-ar fi avut daca ea ... nu ar fii existat! 

"Niciunul n-a stiut ce inseamna fereicirea pana ce s-au casatorit,  

dar atunci era deja ... prea tarziu." 

Ca sa ai o casnicie reusita, recunoaste cand ai gresit,  

iar cand ai dreptate, tine-ti gura! 

CASCAT 

Un cascat poate fi semn de proaste maniere,  

dar uneori este cea mai sincera exprimare a unei pareri proprii. 



Un cascat este un protest tacut. 

Un cascat este un strigat mut. 

CEARTA 

Cand te certi cu un nebun, asigura-te ca nu face si el la fel. 

O cearta este cel mai lung drum intre doua puncte de vedere. 

Un credicios care a declarat razboi fratilor sai nu poate fi in pace cu Tatal lor. 

Nu conteaza ce parere ai intr-o disputa,  

de fiecare data vei vedea despre unii care sunt de aceiasi  

parere cu tine ai prefera sa fie de cealalta parere. -Jascha Heifetz 

Cand o cearta tine mult, amandoi n-au dreptate. 

Cu cat este mai gol vasul cu atat da apa mai repede in clocot. 

Mania aprinsa a stins multe prietenii. 

Multe din necazurile lumii au fost cauzate de o combinatie  

nefericita intre o inteligenta mica si o gura mare. 

Natura nu a prevazut sa ne putem inchide urechile,  

dar cu gura a facut o treaba admirabila. 

Cearta-ti prietenul in ascuns si lauda-l in public. 

"Fagaduiesc sa nu te contrazic niciodata,  

daca si tu promiti sa fi intotdeauna de acord cu mine." 

Nu te lua niciodata la cearta cu unul care sta pe un ... morman de pietre. 

O cearta este o intrecere in care fiecare vrea sa aiba primul ... ultimul cuvant. 

De curand, a iesit pe piata o carte pentru certareti.  

Se numeste: CONTRADICTIONAR. 

O limba prea ascutita taie legaturile multor prietenii. 

CEAS DESTEPTATOR 

Ceasul cu sonerie este un instrument  

pentru trezirea oamenilor care nu au copiii mici. 

Cine are un ceas stie precis timpul,  

cine are doua sau trei ceasuri nu mai este sigur ... 

Ar trebui ca militarii sa fie mult mai inteligenti decat studentii;  

in fiecare dimineata li se da ... "desteptarea!" 

CELEBRITATE 



O celebritate este um om care a muncit din rasputeri ca sa fie cunoscut si  

acum poarta ochelarii fumurii ca sa-i impiedice pe oamenii sa-l recunoasca. 

CELIBATARI 

Un batran fermier a raspuns unuia care-l intreba cum de nu  

s-a casatorit niciodata: "Vezi, am preferat sa doresc ce n-am,  

decat sa am ceea ce nu-mi doresc." 

Lucrul pe care-l nu pot sa-l inteleaga barbatii casatoriti  

este cum se face ca nu toti celibatarii sunt bogati! 

Celibatarii mor mai repede; casatoria este o moarte lenta ... 

CER 

Cerul este un loc pregatit pentru oameni care se pregatesc,  

iar cei ce vor intra acolo vor vedea dintr-o data  

ca nu sunt nici necunoscuti si nici neasteptati. 

Distanta de la pamant la cer  

nu este o problema de altitudine, ci de atitudine. 

CHILIPIR 

Unul din cele mai grele lucruri din lume  

este sa o convingi pe o femeie ca pana si cel mai bun chilipir costa bani. 

Este extraordinar la ce cheltuiala si la ce oboseala  

se supun unii ca sa capete ceva "pe gratis"! 

CICALEALA 

Un sot din Alabama remarca de curand:  

"Sunt ingrijorat de nevasta-mea; nu ma mai cicaleste ca alta data ..." 

CIMITIR 

Desi pare de necrezut, latinii numeau "cimitirium" locurile de popas, hanurile de la rascruci de 

drumuri. Influenta crestina si mai ales credinta in inviere a facut ca aceiasi numire sa fie atasata si 

locurile in care, trupurile noatre, sunt asezate pentru o vreme "la odihna"! 

Cimitirul este un loc plin cu oameni care fusesera convinsi  

ca lumea nu se poate descurca si fara ei. 

CINA DOMNULUI 

Cina Domnului este o comemorare, o comuniune si o consacrare. Ea ne aduce aminte de ceea ce a 

facut Christos, ne da prilejul sa stam in partasie unii cu altii in acelasi trup al lui Christos si ne 

indeamna la o noua consacrare personala in slujirea Evangheliei. 

CINIC 

De cele mai multe ori, un cinic nu este altceva decat un sentimental prudent,  

incapabil sa traiasca "cu garda jos." 



Un cinic cunoaste pretul tuturor lucrurilor,  

dar nu le stie ... valoarea! - Oscar Wilde 

Cinismul este o forma de cancer a spiritului.  

Celulele rele ale sarcasmului ataca celulele bune ale sperantei si,  

nediagnosticat la timp, acest atac le poate distruge cu desavarsire. 

Nu toti putem fi o stea,  

dar asta nu trebuie sa ne faca sa fim ... norii care o acopera. 

CIRCUMSTANTE 

Nu omul este produsul circumstantelor; circumstantele sunt produsul omului. 

Nu omul este controlat de circumstante,  

ci ele sunt controlate de om. - Benjamin Disraeli 

Nu exista circumstante, oricat ar fi ele de rele, din care un om intelept sa nu scoata ceva bun; nici 

circumstante, oricat de bune ar fi ele, pe care cel rau sa nu le foloseasca spre paguba lui - Fracois 

de Rochefoucald 

Nu circumstantele din viata noastra ne determina caracterul,  

ci relatia noastra cu Dumnezeu, indiferent de circumstantele vietii. 

S-ar putea ca circumstantelesa te impiedice sa aduni o avere mare,  

dar ele nu vor reusi sa te impiedice sa-ti formezi un mare caracter. 

Important nu este sa spui: "Iata ce au facut din mine",  

ci: "Iata ce am facut eu din ceea ce au facut ei din mine." - J.P. Sartre 

Fii optimist in ceea ce crezi si da intotdeuna o sansa viitorului. 

Unii oameni sunt schimbati de circumstante, alti schimba ei circumstantele. 

CIVILIZATIE 

Tot ceea ce este socotit astazi civilizatie pe pamant  

este un rezultat al venirii lui Hristos in lume. 

Suntem si gandim pe masura Dumnezeului in care credem - spune Hegel - dupa cum popoarele au 

parte de stapaniri bune sau rele, potrivit cu Dumnezeul caruia i se inchina. (Constantin Noica) 

Omul este o creatura inventiva, dar limitata. Avem astazi mai mult de 32.000.000 de legi, care n-au 

reusit sa spuna nimic mai mult decat Cele 10 Porunci. 

Cultura intelectuala, fara o religie a inimii, este doar  

o forma civilizata de barbarism, o forma mascata de animalitate. - Bunsen 

"Multa carne, multi viermi;  

multa bogatie, multe griji;  

multe slujitoare, multa destrabalare;  

multi robi, multi hoti;  

multe femei, multe vrajitoare;  

mult studiu, multa viata;  

multa stiinta, multi ucenici;  

multa dreptate, multa pace." - Hilel 



Daca civilizatia noastra nu va fi rascumparata din punct de vedere spiritual,  

nu vom rezista nici din punct de vedere material. - Woodrow Wilson 

Halal civilizatie! Cel sarac se ingrijoreaza pentru ce va manca,  

in timp ce bogatul se ingrijoareaza de ceea ce a mancat. 

Nimeni nu stie cu exactitate varsta omenirii, dar toti sunt convinsi  

ca este destul de in varsta casa se nu mai faca atatea prosti. 

Traim printre oameni care cred ca  

a te purta "ca in codru" este semn de civilizatie. 

Cel mai bun lucru pe care ti-l poti aduna pentru batranete esti tu insuti. 

O natiune care face lucruri foarte bune, dar care nu reuseste sa produca si oameni de aceiasi 

calitate, este o natiune falimentara. Adevaratul test al unei civilizatii nu este in nivelul statisticilor, 

nici in marimea oraselor si nici in cantitatea recoltelor,  

ci in calitatea oamenilor pe care ii produce. 

Cultivarea pamantului nu este tot atat de importanta ca si cultivarea mintii. 

Civilizatia pretinde ca oamenii sa fie intotdeauna  

de un calibru mai mare decat tunurile pe care le folosesc. 

Se pare ca omenirea a reusit sa imbunatateasca mai toate lucrurile,  

cu exceptia ... omului. 

Au ramas doar foarte putine natiuni care sa fie 

atat de inapoiate incat sa nu se amestece in treburile altora. 

Ruinele Babilonului, daramaturile de la Palmira si Baalbeck, columnele frante din Forumul Roman 

vorbesc toate mai puternic decat glasul Sinaiului. Care le este mesajul? "Oricat de avansat ar 

ajunge un popor, oricat de puternic si oricat de irezistibile i-ar fi cuceririle, din clipa in care Il scoate 

pe Dumnezeu din calcule este sortit pieirii." 

CAINE 

Cateva lucruri pe care le putem invata de la un caine: 

Nu rata nici o ocazie sa te scoata cineva la plimbare. 

Cand iesi la plimbare, bucura-te si uita de toate. Lasa vantul sa-ti alunge toate gandurile rele. 

Cand vin cunosciti in vizita, iesi vesel in intampinarea lor. 

Cand este spre binele tau, supune-te si asculta. 

Fa-i pe cei din jur sa stie cand ti-au invadat "teritoriul." 

Trage din cand in cand cate un pui de somn si intinde-ti bine oasele cand te scoli dimineata. 

Alearga, topaie si joaca-te zilnic. 

Cand mananci, fa-o cu entuziasm. 

Fii loial. 

Nu cauta niciodata sa pari ceea ce nu esti. 

Daca ce doresti este ingropat in pamant, sapa cu ravna. 

Daca dai de un prieten suparat, apropie-te tacut, stai linistit si gudara-te pe langa el. 

Fi fericit cand ti se da atentie si lasa-i pe altii sa te mangaie. 

Nu-i musca, daca poti rezolva doar cu un latrat. 

In zile caniculare, bea multa apa si stai cat mai mult la umbra. 

Cand esti fericit trage o raita si scutura-ti tot corpul. 

Oricat ai fi de mustrat, nu pune la inima si lasa sa-ti treaca repede. Cand inceteaza mustrarea, du-

te repede si reinoieste-ti prieteniile. 

Uneori, este in folosul tau sa fi tinut "in lesa." 

Cauta bucuria simpla a umei plimbari. 



CARCOTASI 

Un om de nimic care se ridica si-l critica pe cel virtuos se aseamana cu cel care scuipa inspre cer; 

obraznicia lui nu va intina cerul, ci se va intoarce sa-i intineze obrazul. 

Unii isi petrec toata viata la ghiseul de reclamatii. 

CLARITATE 

Cea dintai calitate a vorbirii este sa nu risipesti doua cuvinte  

acolo unde ar fi suficient unul singur. 

Daca nu vei reusi sa fii scurt, le va fi dificil celor ce vor sa te inteleaga.  

Pe cand te vei apropia de incheiere, ei vor fi si uitat introducerea si cuprinsul. 

Un jefuitor de banca i-a inmanat unui functionar de la ghiseul bancii un bilet care ar fi trebuit sa 

spuna in esenta: "banii sau viata". Mesajul continea insa nu mai putin de 68 de cuvinte si pana sa-l 

citeasca functionarul se adunase deja atata lume ca hotul a fost prins. 

CLERICI 

Exista o categorica diferenta intre binecuvantatul "om al lui Dumnezeu" (man of God) si scrobitul 

"om al sutanei" (man of cloth). Cel dintai este "aproapele lui Dumnezeu" printre noi, cel din urma 

este "aproapele Bisericii" printre oameni. 

Exista o inchistare functionareasca; o intepenire a grumazului si a "buzei de sus" (stiff upper lip) in 

cei care, uitandu-si propria fragilitate umana, se dau drept "iluminatii cu puteri supra umane" 

printre muritorii de rand. 

Orice vestitor al Cuvantului este in pericol sa decada din calitatea de slujitor al lui Dumnezeu si al 

oamenilor in pozitia de functionar sau demnitar al Bisericii. 

Orice Biserica este in pericolul de a cadea sub dominatia umana a "specialistilor" in lucrurile sfinte. 

Teologia ii "te-ologeste" pe unii si-i impiedica sa mai paseasca normal printre ceilalti crestini. - C.H. 

Spurgeon 

Clericarismul este goana dupa putere, in special dupa puterea politica, exersata in interiorul 

ierarhiilor religioase, prin metode seculare si pentru scopul nedeclarat al dominatiei sociale. 

Mesajul Domnului Isus pentru "clerici"? Paziti-va de carturari, carora le place sa umble in haine lungi 

si sa le faca lumea plecaciuni prin piete. Ei umbla dupa scaunele dintai in sinagogi si dupa locurile 

dintai la ospete; casele vaduvelor le mananca si fac rugaciuni lungi de ochii lumii. O mai mare 

osanda va veni peste ei." " ...le place sa le faca oamenii plecaciuni prin piete si sa le zica: "Rabi! 

Rabi!" Voi sa nu va numiti Rabi! fiindca Unul singur este Invatatorul vostru: Christos, si voi toti 

sunteti frati. Si Tata (parinte) sa nu numiti pe nimeni pe pamant; pentru ca Unul singur este Tatal 

vostru: Acela care este in ceruri. Sa nu va numiti "Dascali"; caci Unul singur este Dascalul vostru: 

Christosul" (Marcu 12:38,39; Matei 23:7-10). 

COINCIDENTE 

O coincidenta este o minune mai mica in care  

Dumnezeu prefera sa ramana anonim. - Anatole France 

COLABORARE 

Daca unul dintre noi s-ar da jos de pe bicicleta, eu as merge mult mai bine. 

COLEGI 



La intoarcerea de la cea de a treizecea reuniune a promotiei sale, sotul a declarat: "Draga, au ajuns 

cu toti intr-atat de grasi, de ridati si de cheli, ca niciunul nu m-a recunoscut!" 

COMITET 

"Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea ..." 

ca n-a trimis un comitet s-o mantuiasca! 

Indiferent de numarul problemelor de pe ordinea de zi,  

durata sedintelor este aceiasi. 

Un comitet este alcatuit de obicei din oameni care, luati individual,  

nu sunt in stare sa faca nimic si care se aduna periodic pentru a hotari  

ca intr-adevar nu se poate face nimic. 

Unul din motivele pentru care cele zece porunci sunt atat de scurte  

este si acela ca ele ne-au fost date direct de Dumnezeu,  

nu transmise prin intermediul unui comitet. 

Cu cat mai mare este numarul celor implicati intr-o decizie,  

cu atat este mai mare si presiunea conformismului. 

La drept vorbind nu este nimic rau cu comitetele - cu comitetele in sine,  

nu cu oamenii care le alcatuiesc... Daca tu esti nehotarat, greu de miscat din loc, indiferent la 

durerile altora si lipsit de initiativa, atunci orice comitet din care vei face parte va mari si mai mult 

aceste carente ale tale. Dimpotriva, daca esti entuziast, optimist si plin de initiativa atunci vei putea 

alcatui un comitet in care toate aceste calitati sa-i molipseasca si pe ceilalti inzecindu-ti rezultatele. 

COMPARATIE 

Cel care spune ca este la fel de bun ca jumatate din cei din Biserica,  

nu vrea de obicei sa specifice ... care jumatate. 

Oamenii ne-ar simpatiza mai mult daca ne-am gandi mai mult  

la ceea ce facem noi si mai putin la ceea ce fac ei. 

COMPETITIE 

Cand Bisericile isi vor da seama ca nu pot face competitie teatrelor,  

vor incerca probabil iarasi ... spiritualitatea. 

COMPORTAMENT 

Cand cineva tipa la tine ai tendinta sa tipi si tu la el. ... Poti folosi aceasta constatare a psihologiei 

pentru a-ti potoli adversarii. Stapaneste-ti glasul in asa fel incat sa-l potolesti si pe cel ce te ataca. 

Studiile facute de oamenii de stiinta au demonstrat ca cei ce stiu sa-si stapaneasca vocea pastrand-

o domoala isi linistesc cel mai repede nervii. Este o alta instanta in care cercetarile omenesti au 

ajuns sa dea dreptate Bibliei: "Un raspuns bland potoleste mania." 

Persoanele care nu se razgandesc niciodata,  

gandesc de obicei foarte putin. 

De cea mai mare importanta nu este ceea ce ni se intampla,  

ci ceea ce se intampla IN noi. 



Cei mai multi dintre noi nu "pasim cu dreptul"  

decat dupa ce l-am pus pe stangul in apa fiarta. 

Reguli stabilite de presedintele Eisenhower pentru personalul din serviciile sale: "Vreau sa va vad 

zambind mereu. Ia intotdeauna lucrul in serios, dar nu te lua prea in serios pe tine insuti. In plus, 

nu uita niciodata sa te rogi." 

Cu cat castigi mai multe certuri,  

cu atat vei avea mai putini prieteni. 

Cine nu stie cum sa-si cheltuiasca timpul,  

va ajunge in curand sa se cheltuiasca pe sine. 

Punctul tare al multor personalitati este ca au ajuns  

sa-si cunoasca si sa-si depaseasca slabiciunile. 

COMPROMIS 

Dragostea trebuie sa fie intotdeauna loiala adevarului. Oameni care n-ar face niciodata un 

compromis ca sa-si salveze propria viata, sunt in pericol de a se compromite, in nadejdea ca-i ajuta 

pe altii. 

Nu stiu care este cheia succesului, dar stiu precis care este cheia esecurilor:  

incercarea de a face pe placul tuturor. 

Adu-ti aminte de acel soldat "nehotarat" din timpul razboiului de secesiune care, hotarat sa se puna 

bine cu ambele tabere, s-a imbracat cu tunica albastra, dar cu pantaloni gri si a coborat pe campul 

de lupta. Ce-a castigat? Au tras in el din ambele directii!  

"Cand pastorii dau cu lupii mana, turma s-o pazeasca, 

Mieii-s jertfele ce maine targu-acest-or sa-l sfinteasca." 

Cel ce umbla prea mult cu lupii, invata sa urle ca ei. 

Nu te compromite! Nu te ai decat pe tine. 

COMPUTER 

Pericolul pe care l-au adus computerele nu este acela ca vom crea masini, care vor ajunge sa 

gandeasca ca si oamenii, ci ca vom educa oameni, care vor incepe sa gandeasca la fel ca masinile. 

Oamenii obisnuiau sa glumeasca despre computere, dar acum am o vaga banuiala ca computerele 

au inceput sa glumeasca despre noi. 

COMUMICARE 

Putem transmite astazi o idee in jurul lumii in numai 70 de secunde, dar ne trebuiesc uneori ani de 

zile ca sa strabatem jumatatea de centimetru care masoara craniul omenesc. 

Jumatate din problemele lumii sunt datorate neintelegerilor.  

Cealalta jumatate sunt datoratei intelegerilor. 

Comunicare - comuniune. Socrate si Plato au intuit bine ca adevarata cunoastere se realizeaza doar 

in rarele momente de comunicare si se desavarseste in starile intime de comuniune sufleteasca. 

Text bilic: "Dar Mangaietorul, adica Duhul Sfant, pe care-L ca trimite Tatal, in Numele Meu, va va 

invata toate lucrurile si va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu" (Ioan 14:26). 



Conversatia casnica este uneori definita drept o forma particulara de comunicare, in care barbatul 

nu inceteaza sa se gandeasca, in timp ce femeia nu se gandeste sa inceteze. 

Adevaratul spirit al unei contraziceri nu trebuie sa fie acela de a-l convinge pe cineva ca a inteles 

rau, ci acela de a-l ajuta sa inteleaga mai bine.  

Profesorul: "Jenkins, de ce nu te alaturi discutiei?" 

Elevul: "Invat mai mult ascultand, domnule profesor,  

orice as gasi de spus, deja stiu." 

COMUNISM 

Cine nu este comunist la doua zeci de ani, n-are inima;  

cine mai este comunist dupa trei zeci de ani, n-are minte. 

Crestinismul nu poate sa nu recunoasca nenorocita conditie a unor categorii de muncitori din secolul 

al XIX-lea. Eroarea marxista consta in a spune ca, fiind sarac si silit sa-si vanda forta de munca, 

muncitorul englez din veacul al XIX-lea nu era liber. Liber era. Era insa nenorocit. Asta este insa 

altceva. Se face o confuzie intre libertate si nenorocire. si ceea ce trebuie desfintat e nenorocirea, 

nu libertatea. - N. Steinhardt 

Comunismul este incercarea lui Satan de a imita crestinismul. - W. A. Tozer 

Comunismul este socialismul care a pus mana pe o arma. 

Comunisti par sa traiasca sub asertiunea ca fiecare om viseaza sa moara sarac! 

Daca cei ce traiesc in tari comuniste ar avea sa manance cat au de inghitit, ar duce-o mult mai bine. 

Un comunist este o persoana care si-a pierdut orice speranta de a mai ajunge capitalist. 

CONCENTRARE 

Luna nu si-ar mai putea face lucrarea,  

daca si-ar pierde vremea cu toti cainii care latra la ea. 

CONFORMISM 

Nicolaus Copernicus, celebru astronom, nu si-a publicat cartea decat atunci cand se afla pe patul 

mortii. El a stiut cat de periculos este sa ai dreptate cand toti ceilalti sunt gresiti. 

CONFORT 

O cusca de aur nu face mai fericit canarul. 

Cum se schimba vremea - luxul de mai ieri a devenit strictul necesar de astazi! 

CONFUZIE 

Pana se afla ca nu toti urecheatii sunt magari si iepurii umbla potcoviti. 

Daca esti "uns cu toate alifiile", nu inseamna ca esti si ..."sanatos." 

Ceasornicarul n-a murit; doar ... i-a stat ceasul! 



Batranii caoboi nu mor niciodata, doar miros asa. 

N-a murit minerul, a coborat in subteran! 

O dactilografa nu moare, doar schimba pagina! 

Cei ce pierd timpul nu-si dau seama ca le lipseste ... viata. 

Lipsa de activitate nu este intotdeauna odihna; uneori este ... moarte! 

Multi confunda sexul cu iubirea, banii cu intelepciunea  

si radiocasetofonul cu ... civilizatia. 

In America, Congresul face legile,  

iar capelanul Congresului este chemat sa se roage pentru tara. 

CONSECINTE 

Actiunile noastre ne privesc pe noi, dar consecintele lor ii privesc si pe altii. Fiecare fapta a noastra 

atinge o coarda care va vibra mereu pana in vesnicie. 

Este mai usor sa-ti ascunzi greselile decat sa le inlaturi consecintele. 

CONSTIINTA 

Constiinta este ca linia indicatoare de pe carosabil,  

ea ne spune ce n-ar trebui sa facem, dar nu ne poate impiedica sa o facem. 

"Sigur ca stiu ce este constiinta", spuse indianul punand mana la inima, "este ceva micut si cu trei 

colturi care sta linistit cat timp fac ceea ce este bine, dar incepe sa se rostogoleasca producandu-mi 

o mare durere de indata ce fac raul. Daca staruiesc in facerea raului, colturile incep sa se toceasca 

si nu ma mai doare asa de tare." 

Cand o persoana dobandeste ceea ce lumea numeste "vederi largi", 

aceasta se produce simultan cu o ingustare a constiintei. 

Cand cineva spune ca are o constiinta curata asta inseamna,  

de obicei, ca are si o memorie proasta. 

Constiinta ne avertizeaza prieteneste, dar daca n-o ascultam,  

ne pedepseste ca un judecator intransigent. - Stanislav I (regele Poloniei) 

Constiinta nu este vocea lui Dumnezeu, ci darul lui Dumnezeu. 

Cand ai o lupta cu propria constiinta si te lasi batut, castigi. 

Constiinta nu este un sfetnic bun decat atunci  

cand Dumnezeu este sfetnicul constiintei. 

Sa sti ca daca-L inseli pe Dumnezeu, nu faci economie! 

Mai devreme sau mai tarziu trebuie sa invatam 

ca Dumnezeu nu se targuieste. 



Cateodata s-ar putea sa ne intrebam: "Unde este Dumnezeu?",  

dar sa stiti ca El stie intotdeauna unde suntem. 

Constiinta nu te poate impiedica sa faci ceva;  

dar iti poate rapii bucuria. 

"Pleaca de la mine" este uneori cel mai sfasietor strigat dupa ajutor.  

Ca in cazul lui Simon Petru dupa pescuirea minunata. 

CONTAMINARE 

Cine se joaca cu cainii va avea parte de purici. 

CONVERSATIE 

Conversatia este o forma de comunicare in care barbatii nu inceteaza  

sa se gandeasca, iar femeile nu se gandesc sa inceteze. 

O singura conversatie cu un om intelept  

face mai mult decat zece ani de studiu. 

CONVINGERI 

Diferenta dintre o prejudecata si o convingere  

este ca poti sa-ti aperi o convingere fara sa te enervezi. 

Convingerile sunt adevaruri la care tinem  

si care ne "tin" in ceasuri de cumpana. 

Un om fara convingerei este un vagabond care merge spre nicaieri. 

COPII 

"Un copil este un baton de dinamita, o sursa incalculabila de energie potentiala, de aceea vegheaza 

asupra lui cu atentie, ferindu-l de scanteile care l-ar putea face sa explodeze, punand in pericol 

temeliile societatii. "ndreapta-l cu cea mai mare grija spre locul in care vigoarea si capacitatile lui 

vor putea fi folosite pentru construirea unei lumi mai bune." 

Cam pe la varsta de cinci ani copiii au primit deja jumatate din toata influenta pe care parintii vor 

reusi s-o aibe asupra lui. 

Copiii sunt cele mai pretioase averi ale noastre. Cauza delicventei juvenile este adesea un paradox: 

(1) prea putina atentie data copiilor si (2) prea multa atentie si rasfat. Invata-ti copiii sa slujeasca 

altora luandu-i alaturi de tine intr-o astfel de lucrare. 

Nu-ti neglija proprii copii ocupandu-te sa-i inteleptesti pe parintii altora. Atentia acordata acum 

copiilor tai, va fi cheia care-ti va inlesni accesul in inima lor cand vor fi mari. 

Nu exista decat un singur copil perfect in lumea aceasta si fiecare mama il are. 

Cea mai sigura metoda de a le pregati copiilor o viata grea este aceea de a le ingadui o copilarie 

prea usoara si lipsita de griji. 

Tovarasia copiilor este o cura de sanatate pentru suflet. 



Copiii sunt singura bogatie terestra pe care o putem lua cu noi in cer. 

Invatal pe copil calea pe care trebuie sa mearga si apoi ...  

mergi mergi tu insuti pe ea. 

Daca toti copiii ar creste conform cu precocitatea din parerile parintilor,  

lumea ar fi plina de genii. 

Copiii sunt averea omului sarac. 

Cand ma apropii de un copil am o dubla reactie:  

duiosie pentru ceea ce este si respect pentru ceea ce poate deveni. 

Printre lucrurile care cresc in salturi  

sunt si copiii din ... apartamentul de deasupra. 

Copiii ne rastalmacesc foarte rar. De cele mai multe ori ei nu fac altceva decat sa repete cuvant cu 

cuvant vorbele pe care n-ar fi trebuit sa li le spunem. 

Tatal, cu carnetul de note in mana: "Fiule, imi pare rau ca nu exista o nota data pentru curaj. Ai fi 

luat un zece pentru indrazneala de a veni la mine cu atatea note proaste." 

Copiii mici sunt ca si tantarii: de indata ce nu mai scot nici un sunet, sti ca s-au apucat de ceva rau. 

Copiii stiu ca ei sunt lumina familiei; de aceea nu sting niciodata becurile. 

Copiii au mai multa nevoie de un model de urmat decat de critici. 

Copiii sunt o mangaiere la batranete - de fapt ei sunt cei care ne ajuta sa ajungem foarte repede la 

...batranete. 

Este foarte gresit sa apreciem inteligenta copiilor numai dupa rezultatele scolare. Thomas Edison a 

fost socotit un elev mediocru, iar Einstein unul foarte redus. Exista laturi ale inteligentei care nu se 

pot masura prin abilitatea cu care manevram simbolurile grafice sau verbale care alcatuiesc testele 

scolare. 

Ce sa inteleaga copiii de la parintii care socotesc ca ei nu pot sta sa asculte 2 ore in biserica, dar ii 

lasa ore intregi in fata televizorului? Sau ce pot ei invata de la cei ce le dau 4 lei sa se duca la film, 

si numai 50 de bani sa puna la colecta? 

Cand vrei sa lauzi un copil lauda-i faptele, nu-l lauda pe el.  

Facand astfel vei incuraja comportamentul, nu mandria. 

Suzana Wesley, mama a nouasprazece copii, n-a facut scoala de pedagogie, dar a educat pe unii din 

cei mai de seama oamenii ai Americii. Desi vechi de doua sute de ani, regulile ei sunt la fel de 

valabile pentru cresterea copiilor din ziua de azi si pentru a-i face sa "planga fara galagie": 

1. Nu ingadui sa se manance intre mesele zilnice. 

2. Pune copiii la culcare la ora opt seara. 

3. Cere-le sa ia medicamentele fara mofturi. 

4.Frange incapatanarea capriciilor si vei lucra impreuna cu Dumnezeu la spre mantuirea sufletului. 

5. Invata-i sa se roage de indata ce invata sa vorbeasca. 

6. Cere-le tuturor sa stea cumintii la inchinaciune. 

7. Nu le da nimic cand plang isteric, da-le doar atunci cand vorbesc frumos si politicos. 

8. Ca sa nu incurajezi minciuna, nu pedepsi o greseala recunoscuta insotita de parere de rau. 

9. Nu lasa niciodata nepedepsit un pacat. 

10. Nu pedepsi niciodata un copil de doua ori pentru aceiasi greseala. 



11. lauda si incurajeaza buna purtare. 

12. Orice incercare de a face ceva bun, oricat de nereusita ar fi, trebuie laudata. 

13. Respecta dreptul la proprietate, chiar si in cele mai mici amanunte. 

14. Tine-te intotdeuna de cuvant. 

15. Nu cere niunei fete sa munceasca, inainte ca ea sa stie sa citeasca bine. 

16. Invata-i pe copii sa se teama de nuia. 

Familiile fara copii si familiile cu copii multi se compatimesc reciproc. 

Un copil este un inger ale carui aripi  

se micsoreaza pe masura ce ii cresc picioarele. 

Se pare ca in ziua de azi copiii au ajuns atat de scumpi  

incat doar familiile sarace si-i mai pot permite. 

CORECTITUDINE 

"Cinstea", ii spuse tatal fului sau, "este foarte importanta in viata de fiecare zi. Sa-ti dau un 

exemplu: ieri un amic mi-a platit o datorie mai veche. Mi-a dat o bacnota noua de cinci mii. Cand a 

plecat, mi-am dat seama ca erau de fapt doua bacnote, lipite una de cealalta. Imediat mi-am pus o 

problema de cinste: Sa-i spun lui maica ta sau sa nu-i spun ..." 

COSMETICE 

Pomezile cosmetice il impiedica pe un barbat sa citeasca ... printre riduri. 

CRACIUN 

Craciunul a inceput in inima lui Dumnezeu  

si nu este complet decat atunci cand patrunde si in inima omului. 

Dumnezeu a socat lumea cu un copil, nu cu o catastrofa. 

Pentru unii, craciunul este sarbatoarea nasterii Printului pacii,  

cu care ocazie daruim copiilor nostri pusti,  

pistoale, tancuri si avioane de lupta. 

Slujbele de Craciun nu trebuie sa ne faca sa uitam slujirea de Craciun. 

CREATIVITATE 

Creativitatea este arta de a imbunatatii ceea ce deja ne este in preajma. Stiti ca ideea de a face 

tipare de pantofi diferite pentru piciorul stang si pentru piciorul drept are o vechime de numai 100 

de ani? 

CREDINTA 

Miturile sunt fata de crestinism ceea ce poezia este fata de adevar,  

masti ridicole sub care se ascunde pasiunea de a trai. - N. Iorga 

Credinta nu este un vis omenesc sau o iluzie. Credinta este lucrarea lui Dumnezeu in noi. Ea ne 

stramuta in lumea divina pentru renasterea noastra in Dumnezeu. Ea il omoara pe vechiul Adam din 

noi si ne face o faptura noua, ne recreiaza inima, curajul, intelegerea si toate celelalte fatete ale 

personalitatii. Credinta vine prin lucrarea Duhului Sfant. Ea implica o putere de viata care ne 

impinge irezistibil spre bine. Credinta nu intreaba care sunt faptele bune ce trebuiesc facute, ci trece 

la infaptuirea lor fara nici un fel de intrebare. - Martin Luther 



Credinta nu este impotriva ratiunii,  

ci dincolo de limitele ratiunii, o continuare a ei. 

Cred in soare si cand nu straluceste,  

cred in dragoste si cand n-o simt si 

cred in Dumnezeu si atunci cand nu-mi raspunde.  

(Gasita intr-un lagar de exterminare din timpul celui de al doilea razboi mondial) 

Ceea ce credem despre Dumnezeu  

este cel mai important lucru despre noi insine. 

Credinta in Dumnezeu vede invizibilul,  

crede incredibilul si primeste ca rasplata imposibilul. 

Ceea ce credem determina cum ne comportam,  

iar amandoua impreuna determina ce devenim. 

O credinta mica te poate duce in cer,  

dar una mare poate aduce cerul la tine. 

Este bucuria lui Dumnezeu sa daruiasca;  

este insa datoria noastra sa cucerim prin credinta. 

Multi suntem convinsi ca am putea muta muntii,  

daca s-ar gasi cineva sa dea la o parte dealurile care ne stau in cale! 

O religie usor de ascuns este si usor de pierdut! 

Credinta este pasarea care vede lumina inainte de ivirea zorilor. 

O singura persoana cu convingere face mai mult  

decat 99 care au numai interese. 

Suntem inclinati sa credem nu ceea ce este adevarat,  

ci ceea ce ne place. 

Credinta creste in intunerec. 

Fara fapte, credinta nu numai ca este moarta, dar mai miroase si urat! 

Faptele fara credinta sunt tot la fel de moarte ca si credinta fara fapte. 

Dwaight L. Moody descrie trei feluri de credinta in Isus Christos; credinta care se chinuieste, care se 

poate asemana cu um om care se zbate in valurile furtunii; credinta care se apuca, asemanatoare 

cu naufragiatul care, inotand, a ajuns sa se apuce cu o mana de marginea barcii, si credinta linistita, 

care se aseamana cu cel care s-a urcat deja in barca, s-a odihnit putin si acum este gata sa dea o 

mana de ajutor pentru salvarea altora. 

M-am rugat pontru credinta, asteptand ca Dumnezeu sa ma loveasca cu ea ca si cu un traznet. Nu 

s-a intamplat insa nimic ... Am deschis atunci Biblia si am inceput sa citesc cu regularitate. 

"Credinta vine in urma auzirii si auzirea prin Cuvantul lui Dumnezeu." De cand citesc, credinta mea 

este intr-o continua crestere - Dwaight Moody 

Adevarata credinta se preocupa cu ceea ce a spus Dumnezeu,  

nu cu ceea ce au spus "inteleptii." 



Sa nu te indoiesti niciodata in intunerec  

de ceea ce a spus Dumnezeu pe cand era inca lumina. 

CREDIT CARD 

Americanii au nevoie sa inventeze pentru sotiile lor un Credit Card 

care sa se autodistruga dupa cheltuirea primilor 50 de dolari. 

CRESTINISM 

Credinta este coloana vertebrala a fiintei noastre launtrice. 

Pentru omul obisuiut,  

nu este numai greu sa traiasca o viata crestina; este imposibil! 

Crestinismul este greu numai cand este o meserie, nu un stil de viata. 

O viata sfanta are glas. Ea vorbeste chiar si in momentele de tacere,  

fiind sau o continua atractie sau o perpetua condamnare. 

Dumnezeu a pus Biserica in lume; Satan a pus lumea in Biserica. 

Am auzit despre muribunzi care au zis: regret ca am fost un alcoolic, ca am fost un ateu, ca am fost 

un agnostic, ca am fost pacatos, dar n-am auzit inca de nimeni care sa fi spus pe patul mortii: "Imi 

pare rau ca am trait o viata crestina." Si ceea ce spunem pe patul mortii este singurul lucru care 

conteaza. 

Poti fi confucianist fara sa-l cunosti pe Confucius, mahomedan fara sa-l fi cunoscut pe Mahomed si 

budist fara sa-l cunosti pe Buda, dar nu poti fi crestin daca nu te-ai intalnit personal cu Christos! 

Daca nu te simti la fel de aproape de Dumnezeu ca pe vremuri,  

nu te mai intreba degeaba care dintre voi doi v-ati mutat. 

Crestinismul nu falimenteaza niciodata, doar unii crestini falimenteaza. 

Crestinismul este si comportament, nu doar credinta. 

Naaman, sirianul, este o ilustratie a paradoxului mantuirii:  

el ne invata ca trebuie sa facem tot ce ne cere Dumnezeu,  

fiind convinsi ca de fapt, in inutilitatea noastra, El va face totul! 

Credinta produce crestinismul; viata il dovedeste,  

incercarile il confirma, iar moartea il incununeaza. 

Citeste si vei cunoaste;  

cunoaste si vei indragi;  

iubeste si vei fi gata de slujire;  

slujeste si vei cunoaste fericirea. 

Ca sa ajungem sa pretuim just valoarea Ancorei,  

trebuie mai intai sa simtim apasarea furtunii. 

N-am auzit prea multe despre "hotararile apostolilor",  

dar am auzit foarte adesea despre "Faptele Apostolilor"! 



"Dar de cand ne ghidam noi, crestinii, dupa statistici? Ce avem noi de-a-face cu "ceea ce obisnuiesc 

oamenii sa faca"? De cand suntem noi ca si cameleonul care se adapteaza la culoarea fondului 

inconjurator?" (Walter Trobisch) 

Doar crestinul "iesit din comun" este cu adevarat un crestin veritabil. Numai cel ce poate contrazice 

raul general printr-o proprie si puternica afirmare a binelui merita sa poarte numele de crestin. 

(Bonhoeffer) 

Adevar fara dragoste inseamna brutalitate;  

dragoste fara adevar inseamna ipocrizie. 

Ravna fara pricepere duce la fanatism;  

dar pricepere fara ravna inseamna paralizarea oricarei actiuni. 

In ce priveste viata crestina, exista multi "profesori",  

dar foarte putini ... "posesori". 

Crestinismul este Dumnezeul plecat in cautarea omului pierdut, nu invers! 

Preocuparea Bisericii trebuie sa fie in cel mai inalt grad Christos.  

Isus n-a spus: "Voi zidi Biserica voastra"  

si nici "Voi veti zidi Biserica Mea",  

ci "Eu voi zidi Biserica Mea!" 

Unii folosesc cresnitismul ca pe un autobuz,  

stau in el doar atata timp cat merge in directia dorita de ei. 

Un crestin nu este fara pacat, dar devine pe zi ce trece. 

Un crestin este o minte prin care gandeste Christos,  

o inima prin care simte Christos,  

o voce prin care vorbeste Christos,  

o mana prin care lucreaza Christos. 

  

Nu poate fi vorba de o intronare a lui Christos fara o detronare a "eu"-lui. 

CREZ COPILARESC 

Cred in Dumnezeu de sus, 

Cred in crucea lui Isus, 

Cred in Duhul Sfant trimis 

si in harul cel promis 

Cred ca Tatal vrea sa fiu 

Sfant si bun ca al Sau Fiu. 

CRIMA 

Fiecare crima nepedepsita fura cate putin  

din siguranta vietii fiecaruia dintre noi. 

CRITICA 

Daca nu esti destul de mare pentru a rezista criticii,  

nu esti suficient de mare pentru a merita lauda. 



Critica este constructiva atunci cand eu te critic pe tine si  

destructiva ori de cate ori tu ma critici pe mine. 

N-ar trebui sa critici inteligenta sotiei tale; nu uita pe cine a ales de sot ... 

Un critic este unul care vrea ca tu sa pictezi, sa canti, sa scrii sau  

sa joci asa cum ar face el,... daca ar putea. 

Critica din partea unui om intelept este mai de dorit  

decat lauda din gura nebunilor. 

Pentru mintile "inguste" este un act de autoaparare sa critice idelile ... "mari." 

Memoria omului a fost destinata sa fie un depozit de lucruri scumpe,  

nu un cos de gunoi. 

A exista inseamna a fi supus criticii.  

A face ceva inseamna a-ti dubla sansele de a fi criticat.  

A lua atitudine inseamna a te expune sa fii inundat de critici.  

Nici macar, Isus Christos, desavarsitul fara pacat, n-a scapat de critica. 

Nu-i poti opri pe oameni sa te critice,  

dar ii poti face sa para caraghiosi daca o fac. 

Cand Dumnezeu i-a cioplit pe oamenii mari,  

din aschii i-a facut pe critici. 

Daca n-ar exista cei care infaptuiesc,  

criticii ar ramane foarte repede fara slujba. 

Cand nu exista sete dupa neprihanire,  

predica este intotdeauna "uscata". 

Multi oameni simt ca Biserica este rece deoarece  

se incapataneaza sa stea pe randul din urma. Vino mai in fata, frate! 

Criticam adesea pe cei pe care, in ascuns, ii invidiem. 

Nu-l baga in seama pe cel ce incearca  

sa te micsoreze in ochii altora.  

Saracul, incearca si el sa te aduca la statura lui. 

Pietrele si betele sunt aruncate numai inspre pomii purtatori de fructe. 

Noi ne judecam prin ceea ce stim ca am putea face,  

in timp ce altii ne judeca prin ceea ce am facut. 

Un critic literar este deobicei cineva  

care are destul talent ca sa-si dea o parere,  

dar nu suficient pentru a scrie el insusi o carte. 

Un critic este un schiop care-i invata pe altii cum sa alerge.  

(A critic is a legless man who teaches running). 

- Channing Pollock 



Napoleon spunea ca cine nu vrea sa greseasca nu trebuie sa mearga la razboi. Cei care se 

marginesc sa-i critice doar pe ceilalti si sa le scoata in evidenta greselile, fac ei insisi cea mai mare 

greseala din lume. Ca sa intri in tagma negustorilor de critici nu se cere nici un fel de talent, nici un 

fel de sacrificiu, nici un fel de geniu, nici un fel de pregatire si nici macar o farama de ... caracter. 

Exista si oameni incapabili sa coopereze. Vorbele lor sunt un neintrerupt discurs critic. In loc sa 

incurajeze, ei distrug. Acestora le spunem impreuna cu Edmund Burke: "Aplaudati-ne cand alergam 

bine, consolati-ne cand cadem pe cale, incurajati-ne cand cautam sa ne ridicam de jos, dar, pentru 

numele lui Dumnezeu, lasati-ne sa trecem mai departe!" 

Exigentii stau cu ochii atintiti asupra dreptilor si oamenilor de isprava,  

pandindu-le necrutatori cea mai mica abatere.  

Canaliilor sunt gata sa le treaca orice cu vederea,  

sa le gaseasca neincetat scuze. 

- N. Steinhardt 

Mintile inguste sunt cele dintai care critica ideile mari. 

Cand criticam pe cineva, il imobilizam in trecut,  

cand ne rugam pentru el il slobozim in viitor. 

CRUCE 

Pe crucile de la Calvar au murit trei oameni: unul pentru pacat, unul in pacat si altul fata de pacat. 

Aceste trei prepozitii circumscriu intreaga rasa umana. Nu muri in pacat. Mori fata de pacat, 

primindu-L azi pe Domnul Isus, care ne-a mantuit pe toti murind pentru pacatul tuturor. 

Cristos nu si-a purtat crucea, ci a folosit-o! 

Crucea este singura scara suficient de lunga pentru a atinge pragul cerului. 

Lucrul pe care nu-l inteleg multi este ca  

nu este suficient sa-ti atarni o cruciulita la gat,  

ci ca trebuie sa te asezi tu insuti pe o cruce a pocaintei. 

In Simon din Cirena care a trebuit sa duca crucea lui Christos pentru o vreme vedem portretul 

Bisericii de-a lungul veacurilor. si ea trebuie sa poarte crucea dupa Christos. Tine minte, crestine, ca 

Isus nu a purtat crucea ca tu sa fii total scutit de suferinte. Faptul ca El a purtat-o nu te scapa de 

suferinte, ci de ajuta sa le induri. Christos te izbaveste de pacat, dar nu si de suferinte. Tine minte 

asta si fii pregatit sa suferi. 

Sa ne mangaiem insa cu gandul ca, in cazul nostru, ca si in cazul lui Simon, purtam nu crucea 

noastra, ci crucea lui Isus Christos. Cand suntem batjocoriti pentru neprihanire, caram ceva din 

crucea Lui, pasim in umbra Lui, si calcam pe urmele pasilor Sai. Ce mare onoare! Lemnul crucii pe 

care-l purtam este inca patat cu sangele suferintelor Lui! Si inca ceva, Simon si noi purtam crucea 

doar pentru putina vreme. Rasplata si cinstea sunt insa eterne! 

CULTURA 

Cultura nu este crestinism, dar crestinismul este cultura.  

Cultura crestina este superlativul tuturor formelor de cultura ale lumii. 

Cultura este ceea ce ar avea macelarul daca ar fi chirurg! 

CUNOASTERE 



Omul insusi este un mister pentru ca il locuieste divinitatea. Dumnezeu l-a facut pe om dupa chipul 

si asemanarea Sa, in gandire: acolo e chipul lui Dumnezeu. Iata de ce gandirea nu poate fi inteleasa 

nici de catre ea insasi, intr-ucat e un chip al lui Dumnezeu. (Mens ipsa non protest comprehendi nec 

a se ipse ubi este imago Dei)  

- Augustin 

Cel ce stie "cum" va gasi intotdeauna un loc caldut in viata,  

dar cel care stie"de ce" ii va fi deobicei sef. 

Legile lui Dumnezeu dainuiesc mai mult decat cei ce la calca. 

Cea mai inalta forma de cunoastere este cunoasterea de Dumnezeu. 

CUNOSTINTA 

O cunostinta este cineva pe care-l cunosti suficient ca sa-i ceri bani imprumut,  

dar nu suficient ca sa-i si dai bani cu imprumut. 

CURAJ 

Curajul este de fapt frica care si-a spus ultima rugaciune. 

Cei ce se tem de vocea gloatei se pierd repede in multime. 

Curajul nu este absenta fricii, ci biruinta asupra ei. 

Curajos se numeste omul care stie doar el cat ii este de frica. 

Succesul nu este niciodata final, iar infrangerea nu este niciodata fatala;  

ceea ce ramane in ultima instanta este curajul. 

Curajul este capacitatea de a te purta asa cum trebuie  

chiar si atunci cand esti pe jumatate mort de frica. 

A fi curajos nu inseamna a te arunca inainte in primejdie,  

cu orice risc, ci a fi hotarat sa fii intotdeauna de partea adevarului.  

- Plutarch 

Poti pierde banii - e rau. Poti pierde un prieten - e si mai rau.  

Dar daca ti-ai pierdut curajul - ai pierdut aproape totul. 

Curajul este virtutea care face posibile toate celelalte virtuti. 

Omul care stie ca are asigurata viata vesnica nu se mai teme de moarte. 

Curajul este un fel de cunostinta superioara prin care ajungem  

sa putem face distinctia dintre lucrurile de temut si  

lucrurile de care nu trebuie sa ne mai temem. 

CURA DE SLABIRE 

Cura de slabire este cea mai sigura metoda pentru  

cresterea poftei de mancare. 



Cand incepi o cura de slabire,  

primul lucru pe care-l pierzi nu este greutatea, ci rabdarea. 

Daca vrei sa scapi de necazuri si sa slabesti,  

respira pe nas si tine gura ... inchisa. 

Cand sotia i-a spus bucuroasa ca a pierdut cateva kilograme,  

sotul i-a raspuns distrat: "Nu te omori cu firea draga,  

in curand o sa le gasesti". 

Cura de slabire ne ajuta sa ne ingrasam mai lent. 

CURTE 

Cand o fata incepe sa-i spuna unui baiat pe numele mic,  

s-ar putea de fapt sa urmareasca sa il fure pe cel de familie. 

CURIOZITATE 

Un ochi luminos arata o curiozitate aprinsa;  

un ochi vanat arata o curiozitate ... prea mare. 

Curiozitatea este o caracteristica sigura si durabila a unui intelect sanatos. 

Daca vrei sa-ti imbolnavesti sotia de curiozitate,  

taie cu foarfeca un mic articol din ziarul de azi,  

inainte de a i-l da ei sa-l citeasca. 

Inscriptia de pe prima moneda scoasa vreodata in America  

(banul din 1787) a fost: "Vezi-ti de treaba ta"  

("Mind Your Own Bussiness").  

DANS  

Dansul numit "twist" a dat nastere unui fenomen interesant;  

pentru prima data in istorie, hainele se uzeaza intai pe dinauntru. 

Intre dans si lupte greco-romane exista diferente.  

Dansul presupune prinderi care sunt interzise de regulamentul luptelor.  

Scopul final ramane insa acelasi: sa-l pui pe celalalt pe saltea. 

DARURI 

Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis.  

- Albert Einstein 

Cel mai mare dar - Ioan 3:16 

FIINDCA ATAT DE MULT - Superlativ de intensitate 

A IUBIT DUMNEZEU - Iubirea la superlativ 

LUMEA - Decadenta la superlativ 

CA A DAT - Cea mai mare oferta 

PE SINGURUL LUI FIU - Cel mai mare dar 

PENTRU CA ORICINE - Cea mai mare oportunitate 

CREDE - Cea mai mare simplitate 

IN EL - cea mai mare atractie 

SA NU PIARA - Cea mai mare promisiune 

CI - Cea mai mare diferenta 



SA AIBA - Cea mai mare certitudine 

VIATA VESNICA - Cea mai mare posesiune 

DATORII 

Daca ai datorii financiare, cineva este stapan pe o bucatica din tine. 

DARNICIE 

Daca nu esti darnic dintr-un castig modest,  

nu vei fi darnic nici in bogatie. 

Dumnezeu nu trece prin crize financiare,  

singura Lui problema este ca si-i tine banii  

in buzunarele noastre! - Petru Lascau 

Copilul care i-a dat Domnului Isus cele cinci paini  

si cei doi pesti n-a ramas flamand. 

Duhul Sfant este factorul de baza cand este vorba de darnicie.  

Aceasta lucrare este o problema de inima, nu de buzunar. 

Existam vremelnic prin ceea ce luam din jur,  

dar vom trai vesnic prin ceea ce daruim. - Douglas M. Lawson 

Cel mai nepretuit dar: iertarea! 

Dumnezeu nu ne va judeca dupa cat dam, ci dupa cat ne retinem. 

Un om politic ii incuraja pe ascultatori sa se angajeze sa doneze bani pentru campania sa electorala: 

"Cei care va inscrieti cu $100 ridicati-va in picioare", spuse el, si aplecandu-se spre dirijorul fanfarei 

de langa podium sopti in graba: "Canta imnul baiete!" 

Este ciudat cum un dolar poate parea asa de mult cand il dai la Biserica si  

asa de putin cand te duci la cumparaturi ... 

Toti avem o anumita forma de darnicie;  

unii dam bani, altii timp, iar altii ... critica! 

Cineva poate darui fara sa iubeasca,  

dar nimeni nu poate iubi fara sa daruiasca. 

Predicatorul, anuntand colecta: "Si acum fratilor, sa daruim conform cu ceea ce am declarat pe 

formularul 1040 de la Imcome Tax". 

Daruirea de bani este un indiciu bun pentru sanatatea mintala a cuiva.  

Nu exista boli care sa se manifeste prin darnicie, dar .. invers ... 

Multi oameni isi regleaza darnicia dupa marimea castigului.  

Daca Dumnezeu ar face si El la fel si ne-ar da conform cu darnicia noastra  

multi am ajunge foarte repede saraci. 

Cand ne punem contributia in talerul colectei, noi nu "dam" Domnului,  

ci doar ne luam mana de pe ceea ce-I apartine Lui. 



Cine strange bani isi umple buzunarele, cine ii daruieste, isi umple inima. 

DECADENTA 

Nimeni nu ajunge foarte rau dintr-o data. 

Carciumarul este singurul om caruia ii este rusine  

sa se laude cu cei mai buni clienti ai sai. 

DECIZII 

Tanarul bogat, in vestita lui intalnire cu Christos, 

- a pus intrebarea care trebuia, 

- a adresat-o Persoanei care trebuia, 

- a primit raspunsul care trebuia, 

dar n-a fost gata sa ia decizia care trebuia.  

- Billy Graham 

DECLARATIE DE DRAGOSTE 

"Te iubesc nu doar pentru ceea ce esti,  

ci si pentru ceea ce sunt, atunci cand sunt cu tine. 

Te iubesc nu doar pentru ceea ce ai facut din tine insuti,  

ci si pentru ceea ce faci scum din mine. 

Te iubesc pentru ca mi-ai facut mai mult bine decat orice convingere  

si m-ai fericit mai mult decat oricare soarta. 

Ai facut asta chiar fara sa ma atingi,  

fara sa-mi vorbesti, fara sa-mi faci macar un semn. 

Ai facut-o doar prin simplul fapt ca existi langa mine si,  

la urma urmei, s-ar putea ca tocmai asta sa fie ceea ce se intelege  

de obicei prin cuvantul "prieten"! 

"Dorinta de a fi iubit pentru ceea ce esti in tine insuti  

este o reflectare a Inimii lui Dumnezeu  

care se oglindeste in inima noastra." 

DEFECTE 

Mai bine un diamant cu defect decat o piatra perfecta. 

Defectele sunt multe cand dragostea este putina. 

Cine vrea un prieten perfect, va ramane fara prieteni. 

Nici un barbat nu crede ca o femeie vorbeste prea mult,  

cand il vorbeste de bine. 

DEFINITII 

Daca se fereste de masini este un pieton,  

daca se fereste de taxe este un om de afaceri,  

iar daca se fereste de raspundere este un .. om politic. 

Abur: O apa inebunita de caldura. 



Ambitia femeii: Sa fie cantarita si sa fie gasita usoara.  

(Mene, mene, tekel upfarsim) 

Ambiguitate: este ca un orb ce cauta intr-o camera intunecata  

o pisica neagra, care nu este acolo. 

Batranete: varsta la care, desi stii toate raspunsurile,  

nu te mai intreaba nimeni nimic. 

Biblioteca: Un loc in care mai traiesc inca cei morti. 

Bogatas: Un om sarac, dar cu bani. 

Buruiana: O planta ilustra cu virtuti ince nedescoperite. 

Calatorie: O experienta care ne umple sufletul in timp ce ne goleste buzunarele. 

Cascat: Calea aleasa de natura pentru a le ingadui barbatilor casatoriti  

sa mai deschida si ei gura. 

Celebritate: Avantajul de a fi stiut de oameni care nu te cunosc. 

Cleptoman: Un hot bogat. 

Comunist: Unul caruia ii place asa de mult ceea ce n-are  

incat vrea sa te impiedice si pe tine sa le ai. 

Educatie: Ceva ce-i ajuta sa reuseasca pe cei fara inteligenta. 

Economist: Un expert care va sti sa explice maine de ce  

predictiile facute de el ieri nu s-au implinit astazi. 

Expert: Un specialist care stie din ce in ce mai mult  

despre din ce in ce mai putin.  

Cantor: Cantaret religios care canta pe nas dupa ureche. 

Degetul mare de la picior: O parte a piciorului  

folosita in intunerec pentru gasirea mobilei. 

Doctor: Unul care ia plata cand Dumnezeu vindeca. 

Expert givernamental: Unul care stie sa complice lucrurile simple. 

Erou: Unul caruia i-a fost prea frica sa fuga. 

Eroi: Putini am fost, multi am mai ramas! 

Flatare: Abilitatea de a-i descrie pe altii asa cum se vad ei insisi. 

Gentlemen: Un barbat care tine usa deshisa pentru ca sotia lui sa poata cara in casa cumparaturile. 

Gandire: Dialogul sufletului cu el insusi. 



Gradina zoologica: Un loc unde animalele sunt duse ca sa studieze obiceiurile oamenilor. 

Iarna: O parte din an in care se face tarziu devreme. 

Imaginatie: O insusire care-i ajuta pe unii politicieni sa se creada oameni de stat. 

Imigratie: Cea mai sincera forma de flatare a unei natiuni. 

Intuitie: Ceea ce o ajuta pe o femeie sa-si contrazica sotul mai inainte ca acesta sa deschida gura. 

Lege: O plasa in care se prind fluturii si peste care zboara vulturii. 

Lux: Ceva ce nu-ti trebuie neaparat, dar de care nu te poti lipsi cu placere.  

Maturitate: Capacitatea de a indura nesiguranta. 

Melancolie: Placerea tristetii 

Moda: Un fel de uratenie intolerabila pe care trebuie sa o schimbam la fiecare sase luni. - Oscar 

Wilde 

Nenorocosul: Omul potrivit la locul nepotrivit. 

Nerabdare: O asteptare grabita. 

Direnta dintre o operatie minora si una majora: cea minora este intotdeauna cea de care are parte 

altul! 

Ospatar: Unul care crede ca banii cresc pe ... tavi. 

Politician: Unul care te strange in brate inainte de alegeri si de gat dupa ele ... 

Care-i diferenta dintre un politician si un om de stat? Un politician urmareste binele celor de acum, 

in timp ce omul de stat urmareste binele generatiilor viitoare. Unul cauta popularitate, iar altul 

progres. 

Padure virgina: Un loc in care mana omului n-a pus piciorul. 

Proverbe: concluzii scurte scoase din experiente indelungate. 

Simpatie: Durerea ta in inima mea. 

Tact: Arta de a-ti face dreptate, fara a-ti face dusmani! 

Tara democratica: un loc in care oamenii spun ceea ce gandesc fara sa se gandeasca de doua ori 

mai inainte. 

Umbrela: Un acoperis portabil. 

Vara: Anotimpul in care copiii trantesc cu putere usa pe care au lasat-o deschisa toata iarna. 

Viata la oras: Cateva milioane de oameni care-si traiesc singuratatea impreuna! 

Vulpe: Un lup care trimite flori. 



DEFORMATIE PROFESIONALA 

Daca singura scula de care dispui este un ciocan,  

ai tendinta sa vezi orice problema ca pe un cui. 

DELICVENTA JUVENILA 

Astazi, copiii au incetat sa-si mai intrebe parintii de unde vin si  

au inceput sa le spuna ... unde sa se duca. 

DEMOCRATIE 

Democratia este sistemul care permite maselor sa-l aleaga in fruntea lor  

pe omul pe care vor da vina pentru toate necazurile lor. 

Democratia este arta sau stiinta de a conduce tot circul din cusca maimutelor. 

In democratia noastra, bogatul si saracul sunt la fel,  

amandoi se plang despre taxe! 

Presedintele Abraham Lincoln a definit democratia ca fiind "conducerea poporului de catre popor si 

pentru popor". Ca exprimare literara, aceasta definitie este suficient de condensata pentru a fi 

preluata ca slogan electoral. Theodore Parker adauga la ea un comentariu si in acelasi timp o 

ilustratie: "Democratia nu inseamna "Sunt la fel de bun ca tine", ci "Esti la fel de bun ca mine", iar 

aceasta nu este doar o diferenta de asezare a cuvintelor in fraza, ci o conceptie etica adanca, o 

aplicare practica a premizelor democratice". 

Democratia este cel mai rau sistem politic inventat vreodata  

- cu exceptia celorlalte. 

DENTIST 

Singura persoana care, fara sa riste nimic,  

poata sa-i spuna unei femei cand sa deschida si cand sa inchida gura. 

DERAPAJE VERBALE 

Intre casnicie si caznicie nu este decat o mica neatentie ... 

Ma intorc acum la muncile mele silnice (zilnice). 

- Silvia T. 

DESCURAJARE 

Descurajarea se naste din nemultumirea fata de trecut, dezamagirea fata de prezent si de 

increderea in viitor. Ea aduna la un loc ingratitudinea fata de binecuvantarile de ieri, indiferenta fata 

de oportunitatile de astazi si nesiguranta fata de surprizele zilei de maine. Cine este imbolnavit de 

ea este orb la frumusetea din jur, surd la gemetele celor aflati in suferinta si fara grai langa cei care 

au nevoie de nadejde. Manifestarile ei cuprind lipsa de rabdare, imaturitatea in gandire si cartirea 

fata de Dumnezeu. 

"Sufletul nostru incarunteste inaintea parului", a observat cineva.  

Descurajarea ne poate afecta la toate varstele.  

Cea mai comuna cauza a ei este pierderea temporara a perspectivei din viitor.  

Incredinteaza-ti viitorul in mana Domnului si te vei bucura iarasi de viata. 



Uneori, Dumnezeu ne aseaza in intunerec ca sa vedem ca El este Lumina. 

Dificultatile ne intaresc sufletul, tot asa cum munca ne intareste trupul.  

- Seneca 

DESTUL 

Un pic mai mult decat are vecinul. 

DEZAMAGIRE 

In caz de dezamagire trebuie verificat cine poarta mai multa vina:  

amagirea sau ...amagitul. 

Dezamagirea este adesea sarea vietii. 

Nu-ti fa iluzii, ca sa n-ai deziluzii. 

DIAVOL 

Cea mai mare farsa a Diavolului este sa-i convinga pe oameni  

ca el ... nu exista! 

Daca nu crezi in existenta lui Satan,  

incearca sa lucrezi un timp pentru Dumnezeu! 

Unii nu-si dau seama ca oridecate ori fug de Dumnezeu  

se arunca direct in bratele diavolului! 

Rationamentul celui care a zis: "Dumnezeu e mort!"  

dovedeste cel putin un lucru: cat de viu este diavolul! 

Exista o matematica diferita: Dumnezeu aduna si inmulteste;  

Diavolul scade si divide. 

DICTATURA 

Dictatura este rezultatul obrazniciei unei minoritati  

ce traieste in mijlocul unei majoritati apatice. 

DIFERENTE 

Traim toti sub acelasi soare, dar n-avem toti acelasi orizont. 

DILEMA 

Daca iti platesti cinstit impozitele, ajungi in stada,  

daca nu ti le platesti cinstit, ajungi in puscarie. 

Unii dintre noi nu stim ce vrem, dar ii ducem cumplit lipsa ... 

Ce e mai de preferat: sa fi prostul inteleptilor sau inteleptul prostilor? 

DINTI 



Daca vrei sa tii o dantura intacta pentru cat mai multa vreme,  

spala-te zilnic pe dinti, du-te la dentist cel putin de doua ori pe an  

si ... nu te amesteca in treburile altora. 

DIPLOMATIE 

Un diplomat este un om care-si aduce aminte  

de ziua de nastere a unei femei, dar ii uita varsta. 

O "doamna" este o femeie care-l face pe un barbat  

sa se poarte ca un "domn". 

Diplomatia este arta de a spune: "Cutu, cutu ...",  

pana ce apuci sa pui mana pe o piatra. 

Intrebata cati ani are, o doamna a raspuns discret: 

Am exact varsta ochilor mei, dar sunt ceva mai in varsta decat dantura. 

Intrebat cum de imbatraneste atlt de gratios,  

Alexandru Dumas a raspuns: "Aflati, doamna,  

ca dedic acestei indeletniciri tot timpul meu!" 

"Bunica", intreba micuta, "ai fost si tu candva o fetita ca mine?"  

"Da, draga mea". "Atunci", continua poznasa, "cred ca stii si tu cum este  

sa primesti o inghetata tocmai cand nici nu te astepti." 

Ca sa iei o diploma, se cere multa diplomatie. 

Cand un diplomat spune: "Da", a subinteles "poate"; cand spune "poate"  

a subinteles "nu", iar cand spune "nu" atunci nu este diplomat. 

Diplomatie: arta de a manui un arici fara a-i deranja acele. 

DIPLOMA 

NU diplomele dau valoare oamenilor, ci oamenii dau valoare diplomelor. 

Nimeni n-a fost rasplatit pentru ceea ce a primit,  

ci pentru ceea ce a dat altora. 

DISCIPLINA 

Invatati sa spuneti: "Nu!" Va va folosi mai mult decat limba latina. 

- Charles H. Sporgeon 

Cel ce se apuca de prea multe, va duce foarte putine lucruri pana la capat. 

Ridicandu-se sa vorbeasca dupa o foarte magulitoare introducere, vorbitorul tinu sa spuna tuturor 

ca si-a primit educatia morala stand in fundulet pe genunchii mamei si primind la fundulet pe 

genunchii lui tata. 

DISCURSURI 

Dupa discursul vorbitorului, o femeie s-a apropiat de el si l-a felicitat:  

"Ai fost mult mai bun decat cel de anul trecut. Acela a vorbit o ora intreaga fara sa spuna nimica". 



"Multumesc, multumesc", a raspuns vorbitorul. "Dumneata ai facut acelasi lucru, dar in numai 15 

minute", a continuat transant ascultatoarea. 

Un discurs bun apartine jumatate vorbitorului si jumatate ascultatorilor. 

Ceea ce avem nevoie astazi in tara este mai putina vorbire in public  

si mai multa gandire in particular. 

Multi vorbitori isi termina ascultatorii inainte de a-si termina discursul. 

Cateva reguli de baza ale unui discurs reusit: 

(1) Sa stii bine ce ai de spus.. . 

(2) Priveste-ti audienta in fata ... 

(3) Nu te grabi. Vorbeste clar, simplu, convingator ... 

(4) Foloseste o schita prealabila, dar nu-ti memora tot discursul pe de rost... 

(5) Fii constructiv. Subliniaza meritele propunerilor tale, fara sa le critici prea aspru pe ale altora ... 

(6) Nu sta ca o statuie; foloseste-ti gesturile si expresiile corpului... 

(7) Nu te scoate pe tine insuti in relief. Vorbeste despre ceea ce este in folosul ascultatorilor ... 

(8) Fii tu insuti. Poti invata de la altii, dar nu face gresala sa incerci sa imiti ticurile unuia cu mai 

mare popularitate... 

(9) Fii entuziast si pozitiv... 

(10) Opreste-te cat de repede poti. Cand simti ca ai spus ce aveai de spus incheie scurt si 

convingator. 

DISPRET 

Adesea ii dispretuim pe oameni nu pentru ceea ce sunt,  

ci pentru ceea ce suntem. 

Nu te certa niciodata la masa, cel mai put 

DISPUTA 

Un flamand castiga intotdeauna. 

DIVORT 

Daca apare o cearta, tine minte ca ai mai multa dreptate decat  

vrea celalalt sa recunoasca si mai putina ... decat vrei tu sa recunosti. 

Judecand dupa numarul divorturilor,  

mai mult fug de acasa parintii, nu copiii. 



Multi cred ca divortul este o solutie usoara pentru probleme.  

Din discutiile pe care le-am purtat de-a lungul anilor cu cei divortati,  

am ajuns la concluzia ca nu este asa. Complicatiile de dupa divort,  

singuratatea si mustrarile de constiinta sunt mult mai dureroase  

decat problemele din casnicie. 

DOGMATISM 

Nu fii prea dogmatic asupra unui subiect despre care Dumnezeu a ales sa taca. 

Uneori dai peste cate unul atat de ramas in urma,  

ca ar trebui sa i se adauge langa nume si initialele:  

i. C. (inainte de Christos). 

DORINTE 

Daca doar jumatate din dorintele tale ti s-ar implini, ti s-ar dubla necazurile! 

DRAGOSTE 

Iubirea este o prietenie care a luat foc. 

Iubirea este singurul lucru care poate fi impartit la infinit fara sa se micsoreze. 

Dragostea este un joc ciudat: sau amandoi castiga sau amandoi pierd ... 

Dragostea marcheaza triumful imaginatiei asupra inteligentei. 

Credinta castiga cel mai mult, umilinta primeste cel mai mult,  

dragostea insa lucreaza cel mai mult. 

Credinta face totul posibil; dragostea face totul usor. 

Nu poti porunci inimii! Dragostea se castiga, respectul se merita. 

Indragostirile sunt ca varsatul de vant:  

formele cele mai grave apar la oamenii mai in varsta. 

Dragostea nu intreaba: "Cat trebuie sa fac?", ci "Ce trebuie sa fac?" 

Adesea, oamenii uita ca una din componentele importante ale dragostei  

este vointa de a iubi. 

A fi indragostit de cineva inseamna mult mai mult decat a fi stapinit de un sentiment coplesitor - 

inseamna a lua o hotarare, a face o judecata, a te angaja printr-o promisiune. Daca dragostea ar fi 

doar un sentiment nestatornic n-ar exista nici o baza pentru fagaduinta de a iubi pe cineva pe toata 

durata vietii. Sentimentele vin si se duc. Cum as putea promite statornicie daca m-as baza numai 

pe ele, fara sa ma biziuesc pe judecata mintii si pe vointa caracterului? - Erich Fromm (1900-1960) 

Dragostea este abilitatea de a merge prin conflicte impreuna. 

Dragostea este singurul joc de doi in care amandoi pot sa castige. 

DREPTATE 



Solomon decide cu ajutorul unui joc care este adevarata mama a copilului: se preface ca vrea sa 

taie copilul in doua pentru a-l putea oferi celor doua parti care nicicum nu se pot intelege, salvand 

astfel copilul si dandu-l mamei sale. Decizia lui Solomon sugereaza si faptul ca dreptatea este una si 

indivizibila si ca, in conformitate cu aceasta, mama cea adevarata se comporta drept, iar cea falsa, 

fals, dezvaluindu-si astfel adevarata identitate. - Visky Ferenc 

DUHUL SFANT 

Duhul Sfant s-a pogorat in ziua de Rusalii: Cu un sunet ca sa-i trezeasca; Ca un vant, ca sa-i miste; 

Ca limbi de foc, sa-i lumineze si sa-i incalzeasca; Cu o vorbire in limbi noi ca sa-i indemne la 

propovaduire. 

Ori de cate ori spunem: "Credem in Duhul Sfant!", declaram constienti sau nu, ca exista un 

Dumnezeu viu doritor si capabil sa intre in fiinta umana si sa o indumnezeiasca. 

Este mult mai usor sa zidim temple, decat sa fim noi insine Temple ale Duhului Sfant. 

DUMNEZEU 

Dumnezeu este un Tata caruia ii pasa, cu mult mai mult decat un Creator care a intors universul la 

inceput cu cheia si-l lasa acum sa se desfasoare. Harul si interventiile Lui miraculoase sunt prezente 

in orice circumstanta a vietii noastre cotidiene. 

Nu te mai stradui sa-i dai indicatii lui Dumnezeu,  

asteapta-te ca in rugaciune sa ti se spuna tie ce trebuie sa faci. 

Ce imensa deosebire este intre a-L cunoaste si a-L iubi pe Dumnezeu! - Blaise Pascal 

Dumnezeu nu este mai mare daca-L lauzi tu,  

dar tu devi mai mare daca I te pui la dispozitie. 

O mama indurerata i-a spus cu amaraciune pastorului ei:  

"Unde a fost Dumnezeu cand fiul meu a fost ucis?"  

Raspunsul a venit duios, dar categoric: "In acelasi loc in care se afla  

si atunci cand I-au omorat propriul Sau Fiu". 

Dumnezeu ne viziteaza adesea, dar noi nu suntem intotdeauna acasa. 

Am reusit sa-L alungam pe Dumnezeu din scolile noastre,  

din cartile noastre, din inimile noastre si din vietile noastre,  

dar nu vom reusi sa-L alungam niciodata din ...moartea noastra. 

Cel mai mare dusman al nostru este mai mic decat Cel ce este izvorul puterii! 

Daca Dumnezeu ar fi vrut ca noi sa avem o societate ingaduitoare,  

El nu ne-ar fi dat cele zece porunci, ci cele zece ... sugestii. 

Nu incerca sa-L aperi pe Dumnezeu. Ce face El este drept,  

nu pentru ca asa ni se pare noua, ci pentru ca este facut de El. 

De cate ori ii cerem lui Dumnezeu sa faca ceva pentru noi,  

El vrea de fapt sa faca ceva prin noi. 

Multi dintre aceia care spun "Tatal nostru" duminica,  

traiesc apoi ca niste orfani in timpul saptamanii. 



Nu putem face tot ce vrem, dar trebuie sa facem tot ce vrea Dumnezeu. 

Daca te exaspereaza copiii tai, gandeste-te  

ce necazuri are Dumnezeu cu ai Lui! 

Foloseste toate lucrurile de parca toate ar fi proprietatea lui Dumnezeu.  

De fapt chiar asa si este. Noi suntem numai niste simpli slujitori ai Sai. 

DURERE 

Durerea este constiinta trupului; ea ne anunta ca ceva nu este in regula.  

Oare putem spune si ca, intr-un anumit fel, constiinta este  

un fel de "durere" a sufletului? - M.M. 

DUSMANI 

Daca ai dusmani trebuie sa fie ceva de capul tau,  

caci nimeni n-a ajuns cineva fara sa trezeasca imediat invidia si gelozia unora. 

Tine minte ca singura cale de a scapa de dusmani este sa ti-i transformi in prieteni. 

Vorbeste-ti de bine dusmanii. Nu uita ca tu i-ai facut! 

Daca am putea citi povestea tainica a celor ce ne dusmanesc,  

am descoperi suficienta suferinta si durere ca sa ne ... dezarmeze. 

"Daca taci si-i lasi in pace sapte sate n-au ce-ti face" 

Dusmanii sunt uneori o binecuvantare atata timp cat  

nu te invata dusmania. Atentia lor continua te ajuta  

sa veghezi mereu la faptele tale. 

Prietenii vin si se duc, dar unii dusmani sunt plini de credinciosie. 

Dusmanii sunt facuti, iar nu nascuti. 

Singura cale de a-ti intelege dusmanii este sa incepi sa-i iubesti. 

Cei care ne merita cel mai putin dragostea, au cel mai mult nevoie de ea. 

Nu este important ce suferim din partea dusmanilor,  

ci importante sunt faptele noastre fata de ei. 

Daca am putea vedea ce este in inima fiecarui dusman al nostru,  

am gasi atata suferinta si necaz ca ne-ar apuca imediat mila. 

"Am avut multi adversari in arena politica,  

dar dusmani nu tin minte sa fi avut vreunul". (Gerald Ford) 

Unii oameni isi fac dusmani pentru ca se fac mult mai usor decat prietenii. 

Daca Dumnezeu nu m-ar insoti, in pofida a ceea ce sunt eu, toti dusmanii mei ar avea dreptate, iar 

toti prietenii mei s-ar insela in privinta mea. Dar astfel, sunt nici prea mic pentru cei mari si nici 

prea mare pentru cei mici. (Emil Creanga)  



DRAGOSTEA 

Constiinta datoriei fara dragostea te face morocanos. 

 

Raspunderea fara dragostea te face brutal. 

 

Dreptatea fara dragostea te face dur. 

 

Priceperea fara dragostea te face ipocrit. 

 

Cunoasterea fara dragostea te face incapatanat. 

 

Stapanirea fara dragostea te face avar. 

 

Credinta fara dragostea te face fanatic. 

 

O viata fara dragostea nu are sens.  

- · "Dragostea este tot ceea ce avem, este singura modalitate in care ne putem ajuta unul pe 

celalalt." - Euripide  

 

- ."Iubeste-i pe cei care te iubesc."- Voltaire  

 

· "Esti mereu altul. 

 

Ultimul dintre saruturi a fost intotdeauna cel mai dulce." - John Keats  

 

· "Cand inima unui barbat este deprimata de atatea preocupari, Ceata este imediat imprastiata in 

momentul in care apare o femeie." -John Gay 

 

· "Toate gandurile, toata pasiunea, toate deliciile, Si orice altceva ii misca constructia sa mortala, Nu 

sunt altceva decat mesageri ai dragostei, Care se hranesc din flacara sa sacra." - Samuel Taylor 

Coleridge 

 

· "Un batran indragostit este asemena unei flori inflorita iarna." - proverb chinezesc  

 

· "In prima sa dragoste o femeie isi iubeste iubitul, In celelalte tot ceea ce iubeste este iubirea." - 

George Gordon, Lord Byron  

 

· "Si totul pentru dragoste si nimic pentru recompense." - Edmund Spenser  



 

· "Doua iubiri umane fac una divina." - Elisabeth Barrett Browning  

 

· "Este, cerule, o crima sa iubesti prea bine?" - Alexander Pope  

 

· "Dumnezeu este iubire - indraznesc sa spun, Dar ce rautacios diavol este dragostea!" - Samuel 

Butler  

 

· "Doamne, ma intreb care a fost nebunul care a inventat primul sarut?"- Jonathan Swift  

 

· "Tot ce pot sa inteleg, Inteleg doar din cauza ca te iubesc." - Leo Tolstoy  

 

· "Ah, se iubeau neincetat: Sufletele lor se sarutau, Se sarutau cu ochii, Erau amandoi un singur 

sarut." - Heinrich Heine  

 

· "Dragostea este oarba si iubitii nu pot sa vada Nebuniile mici pe care le fac." - William 

Shakespeare  

 

· "Dragostea nu priveste cu ochii, ci cu mintea." - William Shakespeare  

 

· "Dragostea este intelepciunea nebunului si nebunia inteleptului." - Samuel Johnson  

 

· "Freamatul dragostei este benefic, dar sa nu fii framantat este si mai rau." - William Shakespeare  

 

· "Buzele canta doar atunci cand nu pot saruta." - James Thomsom  

 

· "Dragostea este viata fiecarei fiinte." - Emanuel Swedenborg  

 

· "Iubirea conduce regii, campul, pamantul, Si oamenii de pe el si sfintii de deasupra: Pentru ca 

dragostea este rai, iar raiul este dragoste." - Sir Walter Scott  

 

· "Prietenia este asemenea dragostei fara aripi!" - George Gordon, Lord Byron  

 

· "Da-mi o mie de saruturi, apoi o suta, si apoi inca o mie." - Catullus  

 

· "Nu exista nimic, nici macar pe jumatate, atat de dulce in viata Decat visul de iubire al unui tanar." 

- Thomas Moore  

 

· "Nu exista dragoste asa cum este prima iubire." - proverb italian  



 

· "Nu poti sa daruiesti un sarut fara sa iei si nu poti lua fara sa dai." - anonim  

 

· "Ah, dragostea mea este asemenea unui trandafir rosu Care infloreste in iunie. Ah, dragostea mea 

este asemenea unei melodii Care canta intr-o dulce armonie." - Robert Burns  

 

· "Nu poate sa existe pace a mintii in dragoste, de vreme ce ai obtinut dragostea, ea nu este nimic 

altceva decat punct de plecare pentru alte dorinte noi." - Marcel Proust  

 

· "Pentru vesti despre inima, intreba fata." - proverb cambodgian  

 

· "Ma indoiesc ca stelele sunt de foc Ma indoiesc ca soarele se misca Ma indoiesc ca adevarul poate 

fi minciuna Dar niciodata nu ma indoiesc ca iubesc." - William Shakespeare  

 

· Lasa-l sa ma sarute cu saruturile gurii sale: pentru ca dragostea este mai buna dacat vinul" - 

cantecul lui Solomon, 1:2  

 

· "Dragostea este asemenea tusei: nu poate fi ascunsa." - George Herbert  

 

· O viata fara dragoste este asemenea unui an fara primavara." - proverb suedez  

 

· "Cand dragostea vorbeste, vocile tuturor zeilor Par a fi adormite in armonia raiului." - William 

Shakespeare  

 

· "Spune-mi pe cine iubesti sa sa-ti spun cine esti." - proverb african  

 

· "Iubim sa fim indragostiti, acesta este adevarul." - W.M. Thackeray  

 

· "Dragostea este darul pe care Zeii l-au dat Oamenilor singuri de sub cer." - Sir Walter Scott  

 

· "Dragostea consta in dorinta de a da ceea ce este al tau altuia si de a simti fericirea acestuia ca si 

cum ar fi a ta." - Emanuel Swdenborg  

 

· "Acela care nu a iubit niciodata, inseamna ca nu a trait niciodata." - John Gay  

 

· "Este un lucru asa de mic Sa te fi bucurat de soare, Sa fi trait bucuria primaverii, Sa fi iubit, sa fi 

gandit, sa fi facut?" - Matthew Arnold  

 

· "Saruturile sunt asemenea grauntelor de aur sau de argint din mine, nu au valoare ele insele, dar 

sunt pretioase pentru ca ne arata ca mina este alturi." Georges Villiers  



 

· "Daca as fi intrebat de ce-l iubesc, Cred ca singurul meu raspuns ar fi: Pentru ca a fost el, pentru 

ca am fost eu." - Michel de Montaigne  

 

· "Fericirea suprema a vietii este convingerea ca suntem iubiti." - Victor Hugo  

 

· "Cuplurile casatorite care se iubesc isi spun unul altuia zeci de mii de cuvinte fara sa vorbeasca." - 

proverb portughez  

 

· "Cel care nu gaseste dragostea, nu gaseste nimic." - proverb chilian  

 

· "Ochii iubitului vor fi pierduti asemenea unui vultur orb, Urechea iubitului va auzi cele mai joase 

sunete." - William Shakespeare  

 

· "Iubirea unei femei, se stie ca Este un lucru dragut dar si de temut." - George Gordon, Lord Byron  

 

· "Declar ca nu exista alt sfant mai mare decat sfantul Valentin." - Ogden Nash  

 

· "Si pe bratul iubitului ea se sprijina, Si in jurul mijlocului sau ii simte imbratisarea, Si departe merg 

impreuna, peste dealuri In aceasta luma noua, cine poate fi batran?" - Tennyson  

 

· "Lasa-i sa iubeasca acum, pe cei care nu au mai iubit inainte, Si lasa-i pe aceia care tot timpul au 

iubit, sa iubeasca acum si mai mult." - anonim  

 

· "Cursul dragostei adevarate nu a fost niciodata neted." - William Shakespeare  

 

· "Nici un om nu poate in acelasi timp sa fie si intelept si sa iubeasca." - Robert Herrick  

 

· "Sa fii plin de admiratie si departe de orice invidie; sa te inveselesti in mare masura de binele 

altora; sa iubesti cu o asemenea generozitate a inimii incat dragostea ta sa fie o posesiune draga in 

absenta rautatii; acestea sunt daruri ale soartei, daruri pe care banii nu le pot cumpara. Cel care 

are asemenea comoara se va bucura de Univers ca si cum acesta i-ar apartine si ii va ajuta si pe 

altii sa se bucure alaturi de el." - Robert Louis Stevenson  

 

· "Este mai bine sa fii iubit chiar daca ai pierdut, decat sa nu fii iubit de loc." - Tennyson  

 

· "Bea cu mine numai cu ochii tai Si-ti voi lua secretul cu mine; Sau lasa un sarut pe pahar, Si nu 

voi mai avea nevoie de vin." - Ben Jonson  

 

· "Un barbat indragostit este mai dibaci decat o suta de avocati." - proverb spaniol  

 

· "Ne intoarcem mereu la prima noastra dragoste." - proverb american  



 

· "Ochii au acelasi limbaj pretutindeni." - proverb romanesc  

 

- "Dragostea este ca un zimbet , niciodata nu are valuoare daca n-o daruiesti"  

 

- " Daca ai grija de lucrurile care ii sunt dragi lui Dumnezeu si EL va avea grija de lucruruile care iti 

sunt dragi tie" H.Taylor  

ECONOMIE  

Ar trebui sa pui cate ceva deoparte cat timp ai un salariu mic.  

Cand vei castiga mai mult iti va fi cu neputinta! 

S-ar putea ca un om sa aibe mai multi bani decat minte,  

dar asta nu va dura prea mult. 

N-em descurca mult mai bine daca am avea  

mai putini economisti si mai multi economi. 

Recesiunea economica este o perioada in care trebuie sa ne strangem cureaua. Depresiunea 

economica este atunci cand nu mai avem nici curea. Cand nu mai avem nici pantaloni incepe panica 

financiara. 

Vine o vreme cand, atat individul cat si natiunea are de ales  

intre "strangerea curelei" sau ... pierderea pantalonilor. 

Economia planificata din socialism a devenit foarte repede  

o ... extravaganta calculata. 

"Economia politica" este compusa din doua cuvinte care ar trebui divortate  

din cauza ... nepotrivirii de caracter. 

Cine cumpara ce n-are nevoie va ajunge curand sa aibe nevoie  

de ceea ce nu poate cumpara. 

EDUCATIE 

Inteleptul invata din propria-i gandire, oamenii obisnuiti invata din experienta,  

cei prosti invata de nevoie, iar cei rai invata din instinct. 

Practica duce la perfectiune, dar ai grija ce practici! 

Educatia este ceea ce ne ramane dupa ce am uitat tot ce-am fost invatati. 

Inima educatiei este educatia inimii. 

Procesul de invatamant are ca scop sa-l ajute pe elev  

sa ajunga sa se descurge fara ajutorul profesorului. 

Adeseori, cea mai buna metoda de indreptare a copiilor nostrii este  

sa ne corectam exemplul personal pe care li-l dam. 

Afis pus deasupra usii unei Biblioteci: "Farmacie pentru suflet". 



O diploma nu strica nimanui, cu conditia ca posesorul ei  

sa vrea sa mai invete ceva si dupa absolvirea scolii. 

Sub providenta lui Dumnezeu, viitorul unei natiunii  

nu depinde atat de mult de nivelul academic al scolilor ei,  

ci de nivelul educatiei crestine predate copiilor. 

Cel ce cumpara ieftin ca sa faca economie seamana cu cel  

care a cumparat ceasul ca sa faca economie ... de timp. 

Am auzit odata pe cineva spunand ca nu poti spune daca un parinte  

si-a facut datoria sau nu, decat dupa ce vei vedea  

ce fel de oamenii vor fi nepotii lor. 

Socrate a zis: "Ma voi sui pe cel mai inalt loc din Atena si voi striga: "Concetateni, cum de sunteti 

gata sa munciti pe branci, sa spargeti chiar si pietre ca sa ajungeti bogati, dar nu va preocupati 

deloc de copiii carora le veti lasa toate acestea drept mostenire?" 

Esenta intelepciunii este sa stii ce sa faci cu ceea ce cunosti. 

Diferenta dintre critica si educatie este atitudinea in care sunt facute. 

Cel ce are convingeri de nestramutat in probleme neclare da dovada de mediocritate. 

De obicei, cei ce vor sa para cei mai intelepti se comporta si cel mai prosteste. 

Fericirea vietii tale depinde de calitatea gandurilor tale. 

Mai bine sa intelegi putin, dar bine, decat gresit si mult. 

Cel care este stapan pe adevar, n-are de ce sa se ingrijoreze  

ca nu vorbeste convingator. 

Cei care au gandit indelung asupra artei de a conduce popoarele  

au ajuns invariabil la concluzia ca soarta unei natiuni depinde de  

educatia care li se da celor tineri. 

Ce sapam in marmura, piere cu timpul, ce turnam in bronz se macina, temple pe care le zidim vor 

ajunge odata ruina, dar ce scriem pe coala nepieritoare a sufletului, principiile vesnice ale temerii de 

Dumnezeu si ale iubirii fata de aproapele, va straluci si in viata de acum si in cea viitoare. - Daniel 

Webster 

Un om intelep este ca acul: nu-l lasa capul sa mearga prea departe! 

Invata de parca ar trebui sa traiesti o mie de ani  

si traieste frumos de parca ai muri maine. 

Niciun om nu poate fi considerat needucat, daca stie Biblia  

si nici un om nu poate fi considerat suficient de educat, daca nu o cunoaste. 

Tine minte mereu ca un om nu este rasplatit  

pentru ca are creier, ci pentru ca il foloseste. 

Nimeni n-ar trebui sa mearga la scoala ca sa ajunga sa castige mai multi bani. Adevaratul scop al 

educatiei nu este sa castigam mai mult, ci sa stim mai bine ce sa facem cu ceea ce castigam. 



Scopul nostru este sa construim in aceasta tara o societate umana,  

nu un sistem economic. 

Un copil care invata doar la scoala este un copil fara educatie. 

Nu da voie studiilor sa-ti stea in calea educatiei. 

Educatia ar trebui sa insemne dezvoltarea mintii, nu doar incarcarea memoriei. 

Adevarata educatie incepe in leagan si se termina la mormant. 

Radacinile educatiei sunt uneori amare, dar fructele ei sunt dulci. 

Mintea functioneaza ca si stomacul:  

nu conteaza cat pui inauntru, ci cat poti sa "digeri". 

Multi sunt in stare sa rezolve probleme mari la servici,  

dar nu pot da un raspuns problemelor mici de acasa. 

Se poate sa inveti despre tine mai mult de la un dusman,  

decat de la un prieten. 

Marele fizician rus P.I.Lebedev era un mare dusman al eruditiei sterile. "Biblioteca mea - obisnuia el 

sa spuna - stie mai multe decat mine. Totusi ea nu este fizician, in timp ce eu sunt." 

Un gram de experienta, face uneori cat o tona de cunostinte sterile. 

EMOTII 

Emotile sunt reale, dar ele nu reflecta neaparat realitatea. Emotiile sunt mai degraba "interpretarea" 

pe care o dam fiecare din noi "realitatii" din jurul nostru. Aceasta interpretare poate fi corecta sau 

incorecta, ca in situatiile in care avem o teama nejustificata. 

Biblia ne spune ca emotiile sunt un fel de barometru al spiritului. Daca avem dragoste, bucurie, 

pace, este pentru ca traim in maniera in care Dunezeu vrea sa ne influenteze. Daca insa avem duh 

de cearta, pizma, manie, este semn ca traim la nivelul pornirilor rautacioase ale firii nosatre 

pamantesti. 

ENTUZIASM 

Entuziasmul si perseverenta pot face dintr-o persoana mediocra o personalitate;  

indiferenta si inertia pot transforma o persoana cu calitati, intr-un om mediocru. 

Nu poti aprinde un foc in inimile altora, daca el nu arde mai intai in tine insuti. 

Entuziasmul este febra ratiunii. 

Oamenii sunt convinsi mai mult de entuziasmul convingerilor noastre  

decat de corectitudinea lor. 

Poti convinge numai pe oamenii care vor sa se lase convinsi.  

- Blaise Pascal 

Cand ai pierdut entuziasmul, ai pierdut totul. 



EREDITATE 

"Daca parintii tai sunt chiar asa de prosti cum spui,  

cum se face ca tu ai iesit asa de destept?" 

Am observat ca, de obicei, copiii buni au parinti buni. 

Ereditate inseamna ca fiul mosteneste ochii frumosi de la mama  

si masina veche de la tata! 

EROISM 

Este relativ usor sa fi stapan pe situatie,  

este mai greu sa fi stapan pe tine insuti. 

Pentru buna crestere a copiilor,  

eroii sunt la fel de necesari ca si vitaminele. 

Eroii nostrii sunt oamenii care exceleaza  

in domeniile in care am vrea sa excelam noi. 

Situatiile de mare criza nu "ii fac" pe oameni eroi sau epave, ele doar descopere ceea ce eram deja 

fiecare in noi insine. Tacut si pe nesimtite, noi crestem sau descrestem in omul nostru launtric. Din 

cand in cand, se iveste cate o ocazie in care ceea ce am devenit iese la suprafata. 

ETICA PROFESIONALA 

Daca esti patron, fa-te uneori ca nu vezi;  

daca esti angajat, fa-te uneori ca nu auzi. 

EVANGHELIZARE 

Fiecare lucrator crestin ar trebui sa-si raspunda sincer la urmatoarea intrebare: "Daca cineva mi-ar 

da cate o mie de lei pentru fiecare suflet pe care incerc sa-l aduc la Christos as fi mai activ decat 

sunt astazi?" 

Evanghelia aduce tulburare celui linistit si liniste celui tulburat. 

Dumnezeu spune acum si aici Bisericii: "Du-te" si lumii "Veniti",  

dar la judecata va inversa ordinea si va spune Bisericii: "Veniti!" 

iar celor din lume: "Plecati de la Mine, blestematilor ..."sssss 

Crestinismul a ajuns la noi doar pentru ca altii ca noi  

ni l-au daruit prin Evanghelizare. 

Daca as avea doar o singura lumanare s-o ard, as aprinde-o in tarile  

in care oamenii umbla in intunerec, nu in cele inundate de lumina. 

- Un misionar 

Dumnezeu are un singur Fiu si pe acela L-a facut ... misionar! 

Pentru pescarii de oameni nu exista sezon inchis. 

Castigatorii de suflete obtin cele mai bune rezultate cand se apropie de oameni  

nu doar cu argumente pe buze, ci si cu lacrimi in ochi. 



Cand Biserica nu-i mai cauta pe cei pierduti ... este pierduta. 

Daca mai multi sfinti ar asculta porunca: "Duceti-va!",  

atunci mult mai multi pacatosi ar accepta invitatia: "Vino!" 

Da-mi voie sa te intreb confidential:  

"Este cineva astazi in Biserica pentru ca l-ai invitat tu?" 

Rugaciunea nu rezolva nimic atunci cand ii cerem lui Dumnezeu sa faca El  

ceea ce El nu vrea sa faca decat prin intermediul nostru. 

Bunatatea a convertit mai multi oameni decat zelul,  

elocventa si inteligenta la un loc. 

Nu exista suficient intunerec in tot universul  

ca sa biruiasca lumina unei singure candele. 

"Meseria mea", a spus William Carrey, "este sa latesc Imparatia lui Dumnezeu. Repar pantofi doar 

ca sa-mi acopar cheltuielile." 

Lumina care strabate pana departe,  

straluceste cel mai puternic in imediata ei apropiere. 

Ma tem ca noi nu le-am explicat oamenilor suficient de bine Evanghelia  

ca s-o refuze, iar ceea ce au acceptat ei nu este "evanghelie". (John MacArthur) 

EVLAVIE 

Evlavia nu poate fi privita ca un scop in sine, ci doar ca un mijloc de a ne ridica la cea mai aleasa 

cultura, pe calea desavarsirii sufletului. Iata de ce, oamenii care socot evlavia ca un scop ajung cel 

mai adeseori niste fatarnici. - J.W. von Goethe 

Nu poti in acelasi timp sa umblii cu dracul si  

sa te astepti sa domnesti in slava cu Christos. 

Diferenta dintre "datorie" si "dragoste" este ca cea dintai este rezultatul Sinaiului, iar cea de a doua 

a Golgotei. 

EVOLUTIONISM 

Despre "veriga de legatura lipsa" din lantul evolutiei,  

oamenii de stiinta de astazi par a sti totul,  

in afara de faptul ca intr- adevar e "lipsa". 

Pentru unii, viata a inceput intr-o celula, si, daca va fi aplicata litera legii,  

va sfarsi pentru multi ... tot intr-o celula. 

Intrebarea nu este daca omul s-a coborat dintr-o maimuta,  

ci cand are de gand omul sa nu mai coboare! 

Daca evolutionismul este valabil, cum se face ca mamele  

au si astazi tot numai doua maini? 

EXAGERARE 



Nu tratati cazurile de matreata cu ... ghilotina! 

Exageram intotdeauna si fericirea si nefericirea noastra;  

niciodata nu suntem chiar asa de fericiti sau nefericiti cum spunem.  

- Honore de Balzac 

Exagerarea este un adevar care si-a pierdut cumpatul. 

Pentru unii, pestele continua sa creasca chiar si dupa ce a fost prins. 

EXCLAMATIE 

Exista o tendinta de desfintare a semnului de exclamare.  

Astazi nu te mai miri de nimic! 

Nu diferenta dintre doi oameni doare, ci in-diferenta ... 

EXEMPLU 

Crestinii sunt lumina lumii, dar unii au uitat sa suceasca intrerupatorul. 

Mai multi oameni sunt calauziti spre cer de urme de pasi,  

decat prin semne indicatoare. 

Credinta adevarata este viata pe care o ducem,  

nu crezul pe care-l marturisim. 

Dragostea este mult mai usor demonstrata decat definita. 

Orice tata ar trebui sa-si dea seama ca, intr-o zi,  

fiul sau ii va urma exemplul, nu sfaturile. 

EXPERIENTA 

Experienta este ceea ce dobandim cand de fapt umblam dupa alte lucruri. 

Experienta este cel mai prost invatator.  

Ea ne da intai examenul si numai dupa aceea lectiile. 

Pe cel ce nu invata nimic din trecut il va pedepsi ... viitorul. 

Cand, in sfarsit, invatam sa scoatem cel mai mult din viata,  

observam ca cel mai mult din viata ... s-a dus. 

S-ar putea ca experienta sa nu valoreze cat ne costa,  

dar nici n-o putem cumpara de la "solduri". 

 

FAIMA  



Prefer ca oamenii sa se intrebe de ce nu mi s-a ridicat inca o statuie,  

decat sa se intrebe de ce mi s-a ridicat una! 

Copilul din oraselul adormit de provincie, ajuns acum celebru in marea metropola, s-a decis sa 

revina in locurile natale ca sa mai vada cine mai traieste si ce au ajuns prietenii sai de altadata. Pe 

jumatate asteptand un fel de primire triumfala, cu famfara si cu un discurs tinut de primar, omul 

nostru ajunse la tinta intr-o amiaza adormita. De la fereastra vagonului vazu strazile goale, piata 

centrala pustie si casele cu usile date la perete. Cu diplomatul in mana, sari jos din tren si a porni 

agale spre batranul hamal, incovoiat acum de spate si troienit sub pletele albe. Cand ajunse langa 

el, calatorul il privi in ochi, asteptand un semn de recunoastere si de mirare. Mirarea veni repede, 

dar nu asa cum se asteptase el. Privind cumva pe langa el, spre soare, si stergandu-si fruntea 

imbrobonata, hamalul ii zise: "Buna, Iacove. Pleci undeva?" 

La duazeci de ani nu ne pasa ce crede lumea de noi,  

la treizeci suntem terorizati de ceea ce gandesc altii despre noi,  

la cincizeci de ani ne dam seama ca lumea nu se prea gandeste la noi. 

FALSITATE 

"Sunt mult mai multi oameni falsi, decat bani falsi in tara asta!" 

FAMILIE 

De obicei un tata vrea ca fiul sau sa fie asa cum ...n-a reusit el sa ajunga. 

Tatal este acea persoana care a ajuns sa poarte poze  

acolo unde obisnuia sa tina banii. 

Viata are un fel de a tine lucrurile in echilibru:  

pentru fiecare femeie care nenoroceste un barbat  

este o alta care face un barbat dintr-un nenorocit. 

Primul "detector de minciuni" a fost facut din coasta unui barbat  

si de atunci nu a trebuit sa i se faca nici un fel de imbunatatire! 

Este adevarat ca, acasa barbatul poarta pantalonii, dar femeia tine bretelele. 

Nimeni n-a inventat inca un test de inteligenta mai bun decat ... viata de casnicie. 

Acelasi barbat care-i in stare sa piarda o zi intreaga la panda in balta,  

la vanat rate, sau pe mal la pescuit,  

sare ca ars daca acasa sotia lui intarzie zece minute cu masa. 

Semn pe peretele unui magazin de vopsele si tapet:  

"Sotii care aleg culorile trebuie sa aiba aprobare scrisa din partea sotiilor lor." 

Traieste in asa fel incat atunci cand oamenii ii vor spune  

copilului tau ca seamana cu tine, el sa simta nevoia  

sa scoata in afara pieptul, nu limba. 

Definitia data de un copil pentru "ziua tatalui":  

Este la fel ca si ziua mamei, numai ca costa mult mai putin. 

Cineva descria cam asa reactia sa cu ocazia logodnei fiicei sale:  

"Este cea de a treia fata a mea care se logodeste si de fiecare data ma simt  

de parca as da un stradivarius de un milion de dolari pe mana unei gorile". 



Nici scoala si nici Biserica nu pot inlocui familia in educatia copiilor. 

Daca cineva ti-ar da cate 10 bani pentru fiecare cuvant frumos spus cuiva  

si ti-ar cere inapoi cate 5 bani pentru fiecare cuvant urat spus,  

ce ai fi: om bogat sau ... sarantoc? 

Imparat sau om de rand, cel mai fericit este cel  

ce-si gaseste fericirea acasa. 

- J.W. von Goethe 

Parintii n-ar trebui sa-i minta pe copiii lor niciodata, nici macar atunci cand pare a fi in folosul lor. 

Minciuna este ceva foarte periculos chiar si in cantitati mici. Ea deterioreaza constiinta, iar aceasta, 

impreuna cu dragostea, sunt lucruri de valoare eterna. (Pablo Casals) 

Opusul iubirii nu este ura, asa cum se crede de obicei. Ura, cu toate efectele ei negative este un 

sentiment care tine seama ca celalalt exista. Opusul iubirii este ceva mult mai rece si mai 

distrugator, mult mai plin de cruzime: opusul iubirii este indiferenta! Cele mai multe familii sunt 

dezintegrate de aceasta maladie moderna. 

Exista doua greseli in conflictul dintre generatii. Prima este ca cei tineri cred ca inteligenta este un 

substitut pentru experienta, iar cea de a doua este a celor in varsta care cred ca experienta poate 

inlocui cu succes inteligenta. 

Una dintre cele mai raspandite greseli printre femei: credinta ca este suficient sa ai un copil pentru 

a deveni mama; este ca si cum ai crede ca poti deveni mare muzician de indata ce ti-ai procurat un 

pian. 

Pentru o mama, fiul ei nu inceteaza niciodata sa fie un copil; iar fiul nu a ajuns cu adevarat adult 

decat atunci cand intelege si accepta acest adevar despre propria lui mama. 

Cuvantul evreiesc pentru parinte este "horim" care deriva de la "moreh", invatator. Primul si cel mai 

mare invatator al copilului trebuie sa se afle in familia lui. 

Necazul cu cresterea copiilor este ca pe cand crezi ca ai ajuns sa ai experienta,  

copiii te scot la pensie. 

Sa nu crezi ca ai pierdut timpul degeaba daca copii tai ti-au auzit sfaturile dar nu le-au pus in 

practica. Peste ani de zile ei si le vor reaminti si le vor spune la randul lor copiilor pe care-i vor 

creste. 

Cel mai mare dar pe care-l pot face parintii copiilor este propria lor prietenie. 

Tatii nostri ne-au invatat cum ar fi trebuit sa fim;  

mamele noastre ne-au invatat ceea ce suntem. 

FAPTE 

"Doar cuvinte fara fapte, sunt radacini, nu fructe coapte!" 

Cand faci din tantar armasar, nu te astepta sa-l si incaleci. 

Nu stiu cum se face, dar cu cat imbatraneste cineva mai mult,  

cu atat alerga mai repede in copilarie! 

Din pacate, multi oameni hotarasc mai dinainte ce vor sa creada si apoi  

se duc doar sa caute jumatati de dovezi care sa le indreptateasca "convingerile". 



FAPTE BUNE 

Cea mai neinsemnata fapta buna este mai folositoare  

decat cea mai mareata intentie. 

Gandurile rele se alunga prin fapte bune. 

Toate florile si toate zilele de maine sunt in semintele de azi. 

Nimeni nu stie de ce este in stare, pana nu incearca. 

Daca oamenii ar fi mai ocupati cu ceea ce trebuie sa faca,  

n-ar mai avea timp sa faca ceea ce nu trebuie. 

FARMEC 

Oricat de paradoxal al parea, puterea unei femei este farmecul,  

iar farmecul unui barbat este puterea. 

Fii sigur ca fata care te priveste dimineata din oglinda are o expresie agreabila.  

S-ar putea ca tu sa n-o mai vezi pana seara, dar o vor vedea foarte multi altii. 

Un gest facut cu mana, o anumita expresie a fetei, mesajul din sclipirea tainica a unei priviri 

aruncate din coada ochiului, toate acestea vorbesc mai elocvent decat cea mai stralucita proza sau 

poezie, mai patrunzator decat cea mai inaltatoare muzica si mai convingator decat toate cuvintele 

dictionarului. 

"Avea o fata ca o binecuvantare!" 

Dumnezeu ti-a daruit fata, dar tu ii hotarasti expresia. 

Fiecare lucru este frumos in felul lui,  

dar sunt prea putini ochi ca sa observe.  

- Confucius 

FATA BATRANA 

Si-n incheierea rugaciunii, ea a spus: "Doamne, nu te rog nimic pentru mine,  

dar pentru mama mea, te rog, trimite-i cat de repede ... un ginere". 

FATARNICIE 

In hainele de Duminica, ipocritii nu sunt ei insisi. 

FEMEIE 

Ca sa fii fericit cu un barbat,  

trebuie sa-l intelegi foarte bine si sa-l si iubesti putin;  

ca sa fi fericit cu o femeie trebuie sa o iubesti mult  

si sa ... renunti sa mai incerci s-o intelegi. 

FERICIRE 

Dumnezeu nu ne poate da fericire si pace daca stam departe de El insusi, pentru ca asa ceva nu 

exista! Pacea si fericirea se afla ele insele in Dumnezeu. 



Sa nu uitam ca fericirea este o atitudine pe drum, nu o destinatie. 

Fericirea este un lucru minunat; cu cat o urmaresti mai mult pentru celalalt,  

cu atat o ai mai mult pentru tine. 

Fericirea nu este o statie terminus la care ajungi, ci un anumit fel de a calatori. 

FINANTE 

La succes financiar nu se ajunge daca economisesti dupa ce ai facut cheltuielile,  

ci daca faci cheltuielile dupa ce ai pus ceva deoparte. 

Fi atent cu cel care incearca sa te convinga ca "nu poti lua nimic cu tine";  

de cele mai multe ori el in cearca "sa ti le ia cu el"! 

Doua cai sigure de imbogatire: cheltuieste mai putin decat castigi  

sau castiga mai mult decat cheltuiesti. 

Beniamin Franklin a descoperit electricitatea, dar cel care s-a imbogatit  

a fost cel care a inventat ... contorul! 

In perspectiva vesniciei, valoare noastra financiara nu conteaza. 

FEMEIE 

Daca vrea, o femeie poate oricand sa-l faca pe barbatul ei  

sa se simta mai tanar sau mai batran decat este. 

In inima fiecarei femei exista o scanteie din focul ceresc,  

nevazuta in zilele de prosperitate, dar care se aprinde  

si arde ca o valvataie in ceasurile intunecate ale tragediilor. 

Dumnezeu a creat femeia frumoasa si fara minte:  

frumoasa ca s-o indrageasca barbatul si fara minte ca sa-l indrageasca si ea pe el. 

Nu toate femeile isi petrec toata ziua cautand cum sa placa mai mult barbatilor.  

Unele sunt casatorite. 

Femeile sunt foarte consecvente.  

Cand ajung la o varsta care le place, n-o mai schimba! 

O femeie poate sa poarte un costum de baie chiar daca n-are de gand sa intre in apa, poate sa 

poarte un costum de schi, chiar daca n-are de gand sa schieze, se poate imbraca asemenea unei 

tenismene, chiar daca nu pune mana pe racheta, dar cand o astfel de femeie se imbraca in rochie 

de mireasa, sa te feresti, ca nu glumeste! 

O femeie nu trebuie sa fie prea desteapta ca sa zapaceasca de cap cativa barbati. 

Femeile au fost inzestrate de Dumnezeu cu un special simt al umorului  

care sa le ajute sa-si iubeasca sotii, in loc sa rada de ei. 

FERICIRE 

Fericirea este in inima, nu in imprejurari. 



FILOSOFIE 

Filosofia este un studiu care-i ajuta pe oameni sa fie nefericiti  

intr-un mod mult mai emancipat. 

Uneori, filosofia este un mod de a vorbi elegant  

de lucruri despre care n-avem nici cea mai vaga ideie. 

Tradusa corect, filosofia este o "dragoste de intelepciune". 

Un filosof este un "cautator de adevar".  

Un crestin este un om care s-a intalnit cu Christos si a acceptat Adevarul! 

Uneori, filosofia este o suma de raspunsuri neinteligibile  

date unor probleme irezolvabile. 

FRATERNITATE (Fratie) 

Conform dictionarului, "fratia" este relatia care exista intre doi copii de parte barbateasca nascuti 

din acelasi set de parinti - sau membrii unei anumite "fraternitati" sau organizatii. Sunt de parere ca 

aceste definitii de dictionar nu merg suficient de departe. Pentru mine, fraternitatea nu este doar 

ceva cu care te nasti sau la care poti adera doar in anumite conditii. Cred ca aceasta fraternitate 

este ceva launtric, ca dragostea sau loialitatea, care te face sa te simti solidar cu toti oamenii lumii - 

barbati, femei, copii. Simpla mentionare a "fraternitatii" ma face sa tresar, dandu-mi convingerea ca 

sunt o veriga de tranzitie dintr-un lant intins peste generatii, o membru temporar al acestei familii 

imense numite : umanitate.  

- Bellamy Partridge 

Pentru a exista si pentru a avea o semnificatie veritabila, fraternitatea trebuie sa aiba o baza 

religioasa. Fara credinta intr-un Dumnezeu care ne este tuturor Tata, asa cum ni L-au prezentat 

Isus si profetii din vechime, oamenii au putine sanse sa adere la un concept vag si iluzoriu de 

"solidaritate". Egoismul primar din ei ii impinge mai degraba sa se grupeze in grupari ale urii si 

concurentei sau, si mai adesea, in cluburi exclusiviste ale indiferentei fata de ceilalti. - Edwin T. 

Dahlberg 

FRICA 

- Nu-ti fie frica de opozitie. Tine minte ca zmeul se ridica impotriva vintului, nu cu vintul. Hamilton 

W. Mabie  

 

- Barbatul care refuza sa lupte era numit fricos. Azi se numeste burlac.  

 

- Curaj inseamna sa fii tu singurul care stie ca iti este frica.  

 

- Marimea fricii noastre dovedeste micimea credintei noastre.  

 

- Cel care se teme ca face prea multe de obicei face foarte putine.  

 

- Frica de viitor este cancerul prezentului.  

 

- Nu te teme de miine, Dumnezeu este deja acolo.  



 

- Cea mai mare gresala pe care poti s-o faci in viata este sa traiesti permanent cu frica in sin ca vei 

face una. 

Nu toate temerile sunt rele. Multe dintre ele sunt naturale si binefacatoare vietii. Frica de 

Dumnezeu, frica de foc, frica de curentul electric sunt toate foarte necesare si duc la perpetuarea 

unui trai fericit. 

Unii oameni se tem asa de mult de moarte ca nici nu mai apuca sa traiasca! 

Trebuie sa actionam in ciuda fricii, nu din cauza ei. 

Trebuie sa fim ingaduitori cu copilul care se mai teme inca de intunerec;  

adevarata tragedie a vietii sunt oamenii care se tem de ... lumina!  

- Plato 

Semn pe peretele unei Biserici din Londra in timpul celui de al doilea razboi:  

"Daca va tremura genunchii, ingenunchiati in rugaciune". 

Temerile barbatilor tind sa se centreze mai mult inspre bani, cariera, boala si mersul la dentist in 

timp ce pentru femei frica se manifesta mai ales in domeniul dragostei, casniciei, serpilor, 

paianjenilor, batranetii, ingrasarii si singuratatii pe timp de noapte. Femeile isi exprima mai mult 

sentimentul de frica prin lacrimi. Barbatii comit uneori sinucideri. Ar fi mai bine daca si ei ar invata 

sa planga. 

Toate familiile fericite sunt la fel; cele nefericite sunt de toate felurile. 

Frica il intelepteste chiar si pe cel prost. - Proverb francez 

Pastreaza-ti frica pentru tine si impartaseste celorlalti numai curajul. 

FRUMUSETE 

Cea mai reusita infrumusetare este o inima multumita si un duh smerit. 

Pentru o femeie, frumusetea este mai de preferat decat inteligenta;  

si aceasta datorita faptului ca barbatii pot vedea mult mai bine  

decat pot sa gandeasca. 

Exista o singura frumusete care nu se ofileste o data cu trecerea anilor:  

este frumusetea interioara a spiritului. Aceasta calitate a personalitatii  

fac sa sclipeasca ochii unei femei reusind s-o transforme  

dintr-o persoana mediocra intr-una deosebita. 

Farmecul, caldura si atentia altruista sunt cele mai durabile frumuseti  

din lumea noastra - si cele mai fericite. 

FUMAT 

Din jurnalul unui extraterestru: "Oamenii de pe pamant au un obicei straniu: ei dau foc la un capat 

unei substante otravitoare si apoi o absorb in trupurile lor. Aceasta le produce multa boala, 

reducerea capacitatilor vitale si o moarte prematura. Pe langa toate acestea, obiceiul este si foarte 

costisitor. Pamantenii acestia sunt creiaturi foarte ciudate!" 

Despre fumatul in locurile publice:  

"Libertatea ta de a fuma se termina acolo unde incep plamanii mei". 



 

 

 

GAFE  

"Ce-ti mai face nevasta?" l-a intrebat cineva pe un prieten pe care nu-l mai vazuse de cativa ani de 

zile. 

"E in cer", ii raspunse prietenul.  

"O, imi pare rau" spuse cel dintai, dar dandu-si seama ca nu se prea potriveste, se corecta: "Am 

vrut sa spun: "Imi pare bine".  

Gafa era insa si mai mare, asa ca se corecta inca o data: "Am vrut sa spun: Sunt surprins!" 

Din politete, domnul isi scoase palaria, saluta si o intreba: "Ce va mai face sotul?" In timp ce vorbea 

insa, si-a amintit ca sotul ei murise de catava vreme, asa ca incerca sa o "dreaga": "Tot mort, tot 

mort?" 

Va sa atraga atentia ascultatorilor, un predicator si-a inceput predica catre detinutii unei inchisori 

citand textul: "Cum vom scapa noi ..." 

Un predicator a venit la Biserica cu un bandaj pe obraz, explicand ca s-a taiat deoarece s-a gandit la 

predica in timp ce se barbirea. "Mai bine va gandeati la barbierit si taiati predica," i-a replicat 

cineva. 

Un pastor demisionat mai mult cu forta, si-a ales ca text pentru mesajul de predare a stafetei, 

vorbele rostite de Avraam catre sjugi, cand pleca pe munte sa-l jertfeasca pe Isaac: "Ramaneti aici 

cu magarul ..." 

GELOZIE 

In gelozie este mai multa dragoste de sine, decat dragoste pentru celalalt. 

Desi nu este o boala de ochi, gelozia duce la orbire. 

Gelozia trage in toti si se raneste intotdeauna pe sine. 

Gelozia este fata intunecata a iubirii. 

Cine vrea sa se pastreze in lumea realului,  

trebuie sa zmulga buruienile de gelozie care-i incoltesc in inima.  

Altfel, ea va creste si sufoca adevarul. 

GENERATII 

M-am nascut intr-o generatie gresita.  

Cand eram tanar, nimeni nu-i pretuia pe cei tineri.  

Acum, cand am ajuns la batranete, nimeni nu-i respecta pe cei in varsta! 

Cea mai buna paza pentru cei tineri sunt rugaciunile celor in varsta. 



Nu te ingrijora pentru ca fiului tau nu-i plac vegetalele.  

Tine minte ca a fost o vreme cand nu-i placeau nici fetele. 

Tinerii sunt capriciosi: ei vor sa fie altfel decat ceilalti  

si totusi se imbraca ... la moda. 

Generatia care critica tinerii este intotdeauna cea care i-a crescut. 

Cand esti tanar, incerci sa schimbi toata lumea;  

cand ai imbatranit, vrei sa-i schimbi pe cei tineri! 

GENIU 

Daca nu exprima gandul tuturor, geniul trece prin lume ca o torta care nu lumineaza. Dar daca e 

vorba de gandul tuturor, cum sa nu existe o luminita in fiecare dintre noi? (Nu am nevoie de preot si 

de mijlocitor intre mine si Adevar, spune "protestantul", puneti-ma de-a dreptul in fata Adevarului, 

traduceti-l in limba mea, si el se va reflecta in mine." (Constantin Noica) 

Geniul este un procent inspiratie si noua zeci si noua de procente "transpiratie!" - Thomas Edison 

Copiii minune au parinti cu o imaginatie foarte bogata. 

O masina poate face munca a cinci zeci de oameni obisnuiti,  

dar nici o masina din lume nu poate face cat un om de geniu. 

Oamenii mari nu s-au considerat niciodata mari,  

oamenii mici nu s-au considerat niciodata mici! 

Esti inteligent daca nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi;  

esti intelept daca sti care jumatate! 

Un pictor picteaza ce se vinde, un artist vinde ceea ce picteaza. 

GESTURI 

Invata sa-ti folosesti nu numai mintea, ci si mainile. Nu spun asta pentru ca vreau sa subestimez 

valoarea invataturii. Exista insa anumite cunostinte din lumea afectului nostru care nu pot fi 

transmise altora decat prin folosirea mainilor. Cineva spunea: "Cel ce scrie, transmite, cel ce 

vorbeste comunica, cel ce gesticuleaza, convinge!" 

GHINION 

Taximetristul: "Unde sa va duc?" 

Pasagerul: "Sari in prapastie - vreau sa ma sinucid." 

GRABA 

Grabeste-te incet ... (lat. - Festina lente) 

Afis pe zidul unui cimitir aflat intr-o curba periculoasa:  

"Nu va grabiti! Noi ... va asteptam!" 

Furibund pe sosea inseamna uneori muribund la spital. 

Graba te va duce intr-un singur "mai devreme": la cimitir. 



GRAMATICA 

Gramatica este logica vorbirii,  

dupa cum si logica este gramatica ratiunii. - Richard C. Trench 

GRESALA 

Oamenii fac foarte rar aceiasi greseala de doua ori,  

... de obicei o fac de trei sau de mai multe ori. 

De cele mai multe ori, greselile sunt puntile necesare  

dintre lipsa de experienta si intelepciune. 

A gresi este omeneste,  

a starui in greseala este draceste,  

iar a indrepta o greseala este ... dumnezeieste. 

Daca tot nu invatam din greseli, ce rost mai are sa le facem? 

Nu toate greselile sunt chiar asa de rele.  

Dintr-o greseala, Colomb a descoperit ... America. 

Este mai usor sa incerci sa ascunzi o greseala  

decat sa te straduiesti sa-i inlaturi consecintele. 

Un om trebuie sa fie destul de mare sa-si recunoasca greselile,  

suficient de destept ca sa invete din ele si indeajuns de tare ca sa le indrepte. 

O greseala este dovada ca macar cineva s-a straduit sa incerce. 

Greselile copilaresti nu sunt facute de regula de ... copii! 

Unele lucruri trebuie lasate pentru maine;  

ai facut destule greseli pentru azi. 

Cine-si apara greselile, dovedeste ca nu vrea sa le paraseasca. 

Foarte putini oameni aleg constienti intre rau si bine;  

majoritatea aleg doar intre ceea ce ar trebui sa faca si ceea ce le place sa faca. 

Orice om poate cadea uneori intr-o greseala,  

dar numai un nebun prefera sa ramana acolo. 

GREUTATI 

In stari de necaz toate greutatile sunt exagerate. Suferinta produce o pierdere temporara a simtului 

proportiilor. Aceasta face si mai mult necesara ingaduinta, incurajarea si rabdarea noastra. 

"Doi priveau orintre zabrele: 

Unul, la noroi, altul, la stele." 

Cand ii aud pe unii spunand: "Viata este grea!",  

imi vine mereu sa-i intreb: "In comparatie cu ce?" 



Necazurile si greutatile sunt trimise in viata noastra ca sa ne invete  

lectii pe care nu le-am putea invata prin alte metode. 

GRIJA 

Daca ai ajuns sa crezi ca nimanui nu-i pasa daca traiesti,  

Incearca sa nu-ti mai platesti ratele! 

Apuca-te mai intai de lucrurile cele mai importante;  

celelalte se vor rezolva apoi de la sine. - Dale Carnegie 

Nimanui nu-i pasa de cate sti tu - pana nu se afla cat iti pasa. 

GRUP 

Un grup devine o echipa atunci cand fiecare este suficient de multumit de felul in care este pretuit 

de ceilalti pentru a incepe sa-i laude pe altii. 

Putem ajunge sa folosim asociatiile noastre tot asa cum folosesc betivii stalpii de iluminat: mai mult 

pentru sprijin decat pentru lumina. 

GURA 

Nu va mai mirati ca melcii reusesc sa va distruga plantele din gradini. Aceste fapturi aparent 

inofensive au nu mai putin de 135 de siruri de dinti localizate pe limba. Fiecare dintre aceste siruri 

contine 105 dinti. Aceasta da un total de 14.175 dinti si aceasta informatie pusa la dispozitia 

noastra de zoologi ar trebui sa puna capat nedumeririlor noastre ...sau sa le mareasca!  

Gura este megafonul inimii. 

Nimic nu este deschis de mai multe ori din greseala ca ... gura. 

Majoritatea oamenilor sunt de acord cu cel ce-si tine gura. 

GUVERN 

Toti ar vrea sa traiasca pe cheltuiala guvernului,  

de parca n-ar sti ca guvernul traieste pe cheltuiala cetatenilor sai. 

Libertatea nu a fost niciodata initiativa guvernului. Istoria libertatii este istoria actiunilor prin care 

oamenii au limitat puterea guvernului, nu invers. 

Lumea noastra ar fi mult mai buna daca dragostea de putere  

ar fi inlocuita cu puterea dragostei. 

Cei care sunt prea usor gata sa renunte la libertati fundamentale pentru a obtine un comfort 

temporar, nu sunt vrednici nici de libertate, nici de comfort. 

Istoria a demonstrat ca natiunile se dezvolta proportional cu calitatea cetatenilor lor. Legea si 

ordinea, fara o constrangere exterioara din partea Statului, pot fi mentinute doar in masura in care 

etica personala a cetatenilor suporta legile Satului. O guvernare buna nu poate exista decat acolo 

unde exista autoguvernarea individuala a milioanelor de cetateni. Fara astfel de cetateni, 

guvernarea se osifica in tiranie sau se dizolva in anarhie. 

Oricat ar parea de nedrept, fiecare natiune isi are guvernul pe care si-l merita. 



Cele mai stralucite inteligente nu sunt in guvern.  

Daca ar fi, companiile i-ar angaja imediat. 

Esenta unei guvernari libere consista in considerarea functiilor in stat drept incredintarea unei 

autoritati care trebuie sa se manisfeste pentru binele tarii, nu pentru propasirea unei persoane sau 

a unui partid. 

Cateodata un guvern inseamna apatie la periferie si apoplexie la centru. 

Guvernele, chiar si cele mai bune, sunt un rau necesar,  

guvernele rele sunt un rau intolerabil.  

 

 

HANDICAP  

Fiecare suntem handicapati intr-un anumit fel: unii mental, altii fizic si altii sufleteste. Desi ne dam 

seama numai uneori, cel ce n-are credinta este mult mai handicapat decat unul care nu are, sa 

zicem, picioare. - Jony Ereckson 

Un exemplu de handicap transformat in biruinta este ceea ce i s-a intamplat lui Arturo Toscanini. El 

si-a datorat propulsarea in arena publica faptului ca era foarte miop. Pe cand era inca un simplu 

violoncelist a trebuit sa invete pe dinafara toate partiturile simfonice. Intr-o buna zi, dirijorul s-a 

imbolnavit si singurul care cunostea partitura pe dinafara a fost tanarul Toscanini. La numai 19 ani a 

trecut in fruntea formatiei muzicale si toata sala l-a ovationat prelung. Aparentul lui handicap l-a 

ajutat nu numai sa salveze spectacolul, ci sa si devina unul dintre cei mai ilustrii manuitori ai 

baghetei din toate timpurile. Fara miopie ... ar fi cantat in continuare intr-una din orchestrele 

obscure din Italia. 

HAR 

Iata cea mai corecta definitie a harului:  

"Dorinta si puterea de a face voia lui Dumnezeu cu bucurie". 

HARNICIE 

E foarte bine ca esti un om "cu picioarele pe pamant." 

Dar nu uita ca trebuie sa le mai si misti ... 

Dumnezeu da de mancare fiecarei pasari, dar nu i-o arunca si in cuib ... 

HOTARARE 

Nu exista conducatori innascuti. Majoritatea conducatorilor buni sunt oameni obisnuiti care au 

invatat sa rezolve problemele sub presiunea circumstantelor. Iata cateva sfaturi:  

(1) Cauta sa intelegi clar care este problema aparenta cu care ai de a face  

(2) Studiaza cu atentie toate datele problemei 

(3) Da-ti seama care este adevarata problema 

(4) Stabileste mai multe rezolvari posibile 

(5) Alege-o pe cea mai buna, avand in vedere posibilitatile pe care le ai.  



Cea mai potrivita zi ca sa faci ceva este aceea plasata intre ieri si maine. 

De regula, fiecare dintre noi gaseste intotdeauna ca-i ajunge timpul  

atunci cand este vorba sa faca ceea ce-i face placere. 

Daca spui ca ai o chemare din partea Domnului,  

nu te mai uita peste umar ca sa vezi cine te urmeaza. 

HOTI 

Adeseori, blana din garderob este de vina pentru lupul care da tarcoale usii. 

HRANA 

O treime din hrana noastra ne ajuta sa traim bine,  

celelalte doua treimi ii ajuta pe doctori sa traiasca bine. 

Cand stai pe scaun la masa, niciodata sa nu mananci mai mult decat poti ridica. 

 

INCURAJARE 

- Toate drumurile care duc in iad sunt drumuri cu sens unic.  

 

- Noi traim prin incurajare si murim fara ea incet, trist si furios. - Celeste Holme  

 

- Pentru ce te mahnesti sufletul meu si gemi inauntrul meu ? Nadajduieste in Dumnezeu caci iarasi il 

voi lauda: El este Dumnezeul meu! - Psalmul 43:5  

 

- Planteaz un cuvant de iubire adanc in inima unui om. Hraneste-l cu un zambet si o rugaciune si 

priveste ce se intampla. - Max Lucado  

 

- Sunt intodeauna plin de speranta pentru-ca un crestin este un prizonier al sperantei. - Bishop 

Desmond Tutu  

 

- Ajunge cel mai sus cel care ajuta pe altul sa urce. - Zig Ziglar  

 

- Nu-i pasa nimanui cat de mult stii decat dupa ce afla cat de mult iti pasa.  

 

- Cati oameni se opresc pentru-ca asa de putini le spun: <> - Charles R. Swindoll  

 

- Oamenii care intorc progresiv lumea pe dos sunt cei care incurajeaza mai mult decat critica. - 

Elisabeth Harrison  



 

- Cel care stie ca este iubit poate sa se multumeasca si cu o bucata de paine, in timp ce tot luxul 

lumii nu satisface poftele celui insingurat. - Frances J. Roberts  

 

- Dragostea este ingredientul de care lumea noastra niciodata nu se satura si care niciodata nu se 

gaseste din abundenta. Lumea niciodata nu va renunta la nevoia ei de a avea dragoste. - C.Neil 

Strait  

 

- Inveti sa vorbesti vorbind, sa studiezi ztudiind, sa alergi alergand, sa muncesti muncind si la fel, 

inveti sa-L iubesti pe Dumnezeu si pe om iubind. - Sfantul Francis din Sales  

 

- Ne place de cineva pentru ca... Iubim pe cineva cu toate ca... - Henri de Montherlant  

 

- Iubirea este ca si cele cinci paini si doi pesti. Nu incepe sa se inmulteasca panu nu o dai altora.  

 

- Cand o persoana se afla jos in lumea acesta, un gram de ajutor este mai bun decat un kilogram de 

predica. - Edward George Bilwer-Lytton  

 

- Cuvintele bune pretuiesc mult si costa putin. - George Herbert  

IAD 

Ca sa mergi in iad, nu trebuie sa iei nici o hotarare. 

O viata decenta te poate scapa de inchisoare, dar nu si de iad.  

De iad nu ne poate scapa decat Isus Christos. 

IDEAL 

Spre deosebire de un idealist, realistul vede ideal. 

Plaseaza-ti idealurile suficient de inalt, ca sa te inspire,  

si suficient de jos, ca ele sa te incurajeze la fapte. 

Hai sa traim asa de frumos incat, la moartea noastra,  

sa ne regrete pana si groparul. 

Este mai bine sa mori pentru ceva decat sa traiesti degeaba. 

Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea sa nu le atingem,  

dar ne pot calauzi in viata. 

Pentru lucrarea Sa, Dumnezeu nu cauta metode mai bune,  

nici cai mai bune, ci ... oameni mai buni! 

Nu putem fi mai curati decat gandurile noastre, mai presus decat idealurile noastre si mai mari 

decat visurile noastre! De aceea, trebuie sa gandim curat, sa intretinem idealuri marete si sa ne 

ridicam cu aripile imaginatiei spre cele mai inalte culmi ale gandirii si experientei. 

IDILA 



Indragostirile "fulgeratoare" sfarsesc de regula in acelasi fel. 

Indragostirile "fulgeratoare" prevestesc averse de lacrimi. 

IERTARE 

Copiii descopera foarte de timpuriu ca este mai usor sa fi iertat dupa aceea,  

decat sa ti se dea voie de la inceput. 

Langa izvorul iertarii cresc florile prieteniei. 

Pastreaza un cimitir destul de mare in spatele casei  

in care sa ingropi greselile prietenilor tai. 

Un soldat turc a intrebat odata un prizonier crestin, dupa ce-l batuse crunt: "Spune-mi acum ce mai 

poate face Dumnezeul tau pentru tine?" Raspunsul a venit duios si ... neasteptat: "Acum imi poate 

da puterea sa te iert". 

"O iertare fara uitare nu face prea multe parale"  

- A. Popescu 

Suntem animalici cand ucidem, umani cand judecam  

si dumnezeiesti cand acordam iertarea. 

Cine nu iarta distruge puntea pe care trebuie sa treaca el insusi. 

Oamenii cu pumnii stransi nu-si pot da mana. 

Semn caracteristic al crestinului: este tare la iertare. 

„Nu esti in apele tale" – imi spune un prieten. „Ai mereu ceva de obiectat". E adevarat. Cand esti 

prost dispus devii, brusc, „obiectiv". Vezi lucrurile si oamenii in lumina lor „adevarata", adica 

insuficienta: vezi penumbrele lumii, starnit de propria ta penumbra. Dimpotriva, cand esti bine 

dispus, totul ti se pare tolerabil; ierti. Iertarea e un chip al bunei dispozitii. Trebuie sa nu uitam asta 

cand vorbim de iertare in perimetrul crestinatatii. 

A obtine starea interioara din care sa emane fara efort schimonositor, iertarea, e a obtine o egala si 

o radianta buna-dispozitie. Crestinul adevarat e bine dispus. Credinta insasi e o forma de buna 

dispozitie. Numai buna dispozitie salveaza iertarea de la mereu posibila ei alunecare in stricta 

condescendenta, in bonomie ipocrita, in ilustrare mieroasa a unei simple ideologii. 

Dar cand esti bine dispus? 

Cand esti indragostit. Sau cand tocmai ai raspuns unei intrebari grele. A fi tot timpul ca unul care e 

indragostit si care a inteles… Aceasta ar putea fi cheia bunei dispozitii si a credintei!!!!!!! - Andrei 

Plesu - Jurnalul de la Tescani 

Daca sunt aspru cu datornicii mei, imi vor plati datoriile,  

dar daca ii iert imi vor fi recunoscatori o vesnicie.  

(William Penn - Intemeietorul statului Pennsilvania) 

IGNORANTA 

Purtata in tacere, ignoranta poate trece uneori drept intelepciune. 



Fiecare dintre noi este ingnorant, numai ca in domenii diferite. 

Un "ignorant" este o persoana care inca nu stie  

ceea ce tu tocmai ai aflat azi dimineata. 

Care este diferenta dintre un pedagog si un demagog? Pedagogul vrea sa imprastie ignoranta, in 

timp ce demagogul cauta sa profite de ea. 

IMAGINATIE 

Sufletul fara imaginatie este ceea ce este observatorul astronomic fara un telescop. 

IMATURITATE 

Copil esti doar o data in viata, dar imatur poti ramane toata viata. 

Nimeni nu creste daca ingaduie mereu altora sa hotarasca in locul lui. 

Copii de azi cresc mai mari si mai repede,  

dar unii nu ajung niciodata la ... maturitate. 

IMITATIE 

Imitatia este cea mai sincera forma de magulire. 

IMPAS 

Nezaul omului este dublu: nu poate sa invete lucrurile prea complicate  

si le uita prea repede pe cele simple. 

IMPORTANTA 

Cea dintai dovada a unei personalitati marete este un sentiment profund de nevrednicie. Cei cu 

adevarat mari isi dau seama ca ceea ce li se intampla nu este "in ei", ci doar se manifesta "prin ei", 

pastrand intotdeauna un sentiment de umilinta. Ei reusesc sa vada ceva bun in fiecare om din jur, 

dovedind mereu o capacitate imensa, nelimitata de simpatie. 

Ca sa ajungi mare nu este suficient sa fi puternic,  

trebuie sa mai si stii cum sa-ti folosesti aceasta putere. 

Un reporter l-a intrebat pe un mare industrias care este cel mai important factor in afaceri: harnicia, 

capitalul sau inteligenta. Cu o sclipire de ironie si inteligenta, industriasul a raspuns: "Care este cel 

mai important picior al scaunului cu trei picioare?" 

Isus Christos n-a intalnit niciodata o persoana care sa nu fi fost importanta. De aceea L-a trimis 

Dumnezeu pe Fiul Sau ca sa moara pentru noi. Cand se gaseste cineva care sa moara pentru tine, 

inseamna ca ai o oarecare importanta! 

Cel mai sigur semn ca cineva nu este important  

este silinta cu care isi da importanta. 

Nu putem fi toti importanti, dar fiecare ne putem atasa de o cauza mareata. 

Maretia este o problema de comparatie. Transatlanticul pare mare in port,  

dar foarte mic in imensitatea oceanului! 



Fiecare om mare a invatat mai intai ca trebuie sa asculte,  

de cine trebuie sa asculte si cand trebuie sa asculte. 

Maretia ne intampina intotdeauna in cea mai deplina simplitate. 

IMPOSIBIL 

Atata timp cat nu iesim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde paradisul. 

... S-ar putea ca definitia eroismului si sfinteniei sa fie doar aceasta: sa faci imposibilul posibil. 

IMPOSTORI 

"Non doctores, sed seductores; non prelati, sed pilati;  

non pastores, sed impostores". - Beda Venerabilis 

IMPREVIZIBIL 

Acelasi vant care stinge lumanarea, atata focul.  

Acelasi soare care topeste gheata, intareste noroiul. 

INDIFERENTA 

Unii oameni cred gresit ca opusul dragostei este ura, cand de fapt este indiferenta. 

Majoritatea problemelor se nasc nu din "diferenta" dintre oameni,  

ci din indiferenta dintre ei. 

Da, exista un lucru care este mai rau decat raul insusi: indiferenta fata de rau. In relatiile 

interumane, "nadirul" moralitatii, pozitia cea mai de jos in ceea ce priveste etica crestina, este 

manifestat in atitudinea care zice: "Nu-mi pasa, nu-i treaba mea." 

Exista o miscare generala pentru renuntarea la semnul exclamarii.  

Oamenii au ajuns sa nu se mai mire de nimic ... 

Agonia brutala a crucii, oricat de chinuitoare, n-a fost nimic fata de indiferenta multimii de pe drum 

care "trecea" indiferenta. 

INFERIORITATE 

Nimeni nu te poate tine in inferioritate fara consimtamantul tau. 

- Eleanor Roosevelt 

Problema cu unii care se simt inferiori este ca s-ar putea chiar ... sa fie. 

Afis pe peretele unei agentii de oferte de lucru: "Niciodata sa nu va considerati singur inferior, lasati 

aceasta pe seama expertilor nostri". 

INFLUENTA 

Zece persoane care vorbesc fac mai mult zgomot decat 10.000 care tac. 

- Napoleon Bonaparte 

Exista parinti care spun: "Noi nu vrem sa ne influentam copiii in probleme de religie!"De ce nu?  

Presa ii va influenta!  

Radioul ii va influenta!  



Filmele ii vor influenta!  

Televizorul ii va influenta!  

Vecinii ii vor influenta!  

Colegii de servici ii vor influenta!  

Politicienii ii vor influenta!  

Suntem gata sa ne exersam influenta asupra cresterii florilor din gradina si a animalelor din grajd. 

Oare se cade sa ne oprim influenta tocmai cand este vorba de copiii nostrii? 

Este imposibil sa-i ridici pe altii la un nivel mai inalt  

decat acela la care te aflii tu insiti. 

Marimea influentei pe care o avem asupra altora  

depinde de grija pe care le-o purtam. 

INIMA 

Un turist a fost gazduit odata intr-un han din nordul Italiei. Vazand ca este pamant pe jos, se 

gandea sa ceara proprietarului sa spele dusumeaua, dar cand a privit cu mai multa atentie si-a dat 

seama ca podeaua nu era facuta din scanduri, ci din pamant. Cu cat ai fi incercat sa o speli mai mult 

cu apa, cu atat s-ar fi murdarit mai tare. La fel este si cu inima omeneasca; natura ei pacatoasa nu-

i permite nici o imbunatatire. Ea trebuie schimbata in intregime. 

INITIATIVA 

Unii oameni au destula pricepere ca sa-si dea seama ca anumite lucrari s-ar putea face mai bine, 

dar n-au destula ravna ca sa le faca ei insisi. Astfel de oameni ii critica pe altii si sunt gata sa 

opreasca lucrari, care astfel nu se vor face niciodata. 

Daca poti face ceva mai bine, treci la treaba,  

daca nu vrei sa faci ceva mai bine, taci si lasa-i pe ceilalti sa lucreze. 

INSOMNIE 

Daca nu puteti adormi, nu pierdeti vremea incercand sa numarati oile.  

Stati mai bine de vorba cu ... Pastorul! 

INTENTII BUNE 

Dintre materialele cele mai folosite pentru pavarea drumurilor in tara noastra  

putem cita: asfaltul, betonul si ... intentiile bune. 

INTERNET 

Unii oameni vorbesc din experienta, altii, din experienta, nu vorbesc! 

INTELIGENTA 

Inteligenta este ca si raurile,  

cu cat este mai adanca cu atata face mai putin zgomot. 

Nu este suficient sa ai o minte buna, trebuie sa sti sa o folosesti bine. 

INTOLERANTA 

"Primul semn al unei stari inapoiate, din punct de vedere al culturii, este intoleranta. Cand cineva 

crede ca numai el are dreptate, cand cineva crede ca in afara de conceptia creierilor sai nu mai este 



nimic altceva in viata sociala, acela este un om incult, care n-a avut inca putinta de a-si da seama 

cat de variatem cat de multiple sunt manifestarile gandirii omenesti". - P.P.Carp 

INTUITIA 

Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si contrazica barbatul inainte  

ca acesta sa apuce sa deschida gura. 

INVIDIE 

Daca invidia ar produce febra intreaga lume ar fi bolnava. 

Ce desfiguranta este invidia! Oamenii sufla in lumanarile altora, doar ca sa fie vazuta mica lor 

luminita! Se spune ca, odata, un inger a fost trimis la un om invidios si i-a spus: "Dumnezeu a 

hotarat sa-ti implineasca o dorinta. Cere orice-ti doreste inima, dar sa sti ca exista o clauza. Trebuie 

sa sti ca Dumnezeu ii va da de doua ori mai mult acelasi lucru si omului pe care-l invidiezi tu cel mai 

mult."Omului i s-a dat un ragaz de gandire de 24 de ore. Cand ingerul a venit sa primeasca 

raspunsul, invidiosul a zis: "M-am hotarat. Vreau sa-mi scoti un ochi!" 

Iarba din curtea vecinului este intotdeauna mai verde. 

IPOCRIZIE 

In viata este ca si la bal mascat:  

cand toata lumea isi scoate masca, se duce veselia. 

Daca nu-ti place noroiul, nu te ruga pentru ploaie! 

Inchinandu-ne la sfinti morti, ii persecutam pe cei aflati inca in viata! 

Oamenii se omoara adesea, acuzandu-se unii pe altii de lipsa de umanitate. 

"Daca ar fi sa mergi in cer din pozitia in care esti,  

ar trebui sa mergi cu spatele!" 

Dialog intre doi pescari de duminica: "Auzi Nicule, bat clopotele. Ar fi trebuit sa fim in Biserica." 

Potrivindu-si o alta rama in carlig, Nicu raspunse: "Eu oricum n-as fi putut merge: nevasta-mea 

este bolnava." 

Ma indoiesc de crestinismul celui care este intr-o relatie mai buna  

cu ingerii si cu serafimii, decat cu copiii, sotia si vecinii sai! 

Un ipocrit seamana cu cel care si-a omorat amandoi parintii  

si apoi a solicitat sa fie tratat cu clementa pe motiv ca este ... orfan. 

Majoritatea dintre noi am vrea ca toti copiii altora sa se poarte  

cum ar trebuie sa se poarte si ai nostri. 

Cel care spune ca sta departe de crestinism din cauza ipocritilor din Biserica nu aplica aceiasi 

atitudine si in celelalte aspecte ale vietii. Lumea afacerilor este plina de ipocriti, dar daca poate face 

un ban, el nu se sfieste sa stea in compania oamenilor de afaceri. Societatea este plina de ipocriti, 

dar asta nu l-a facut sa se calugareasca. Viata de familie este plina de ipocrizie, dar asta nu l-a 

facut sa ramana burlac. Iadul este plin de ipocriti, dar el nu misca nici un deget ca sa nu ajunga 

acolo. Ar vrea sa fie convins ca incearca din rasputeri sa evite compania ipocritilor, dar nu face nici 

un pas spre cer, singurul loc in care ipocritii nu vor ajunge! 



Sa nu spui niciodata ca ai ascultat o predica proasta,  

daca n-ai incercat mai intai sa o pui in practica. 

IRONIE 

O masa de birou este un cos de gunoi cu sertare. 

Cel ce a spus ca inotatul face bine pentru silueta,  

ar face bine sa se uite mai atent la ... balene. 

N-ar strica sa razi din cand in cand si de tine insuti,  

majoritatea celor din jurul tau o fac mereu! 

Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga pe tanara aceea care zambea la mine?"  

Sotia: "Nu-i nimic draga, si pe mine m-a bufnit rasul cand te-am vazut prima oara." 

Un anunt din ziar spunea ca sotul ramas vaduv a donat bisericii un megafon,  

... in amintirea sotiei sale. 

La sfarsitul unui servici de Craciun, preotul a zis:  

"Si acum, tuturor acelora pe care nu va voi vedea pana data viitoare,  

va spun: "Christos a inviat!" 

Sihastrii din pustie se jura ca toata viata nu vor manca peste! 

Unul dintre cei doi pastori care se certau spuse dintr-o data cu glas impaciutor: "Haide draga mai 

bine sa cadem de acord ca nu suntem de acord. La urmei fiecare dintre noi facem lucrarea 

Domnului. Tu in felul tau, eu ... in felul Lui." 

Editorul unei publicatii in care aparusera nu de mult cateva greseli, se hotari sa dea o explicatie in 

paginile ziarului: "Daca ati gasit in ultimele noastre numere anumite greseli sa stiti ca le-am pus 

intentionat acolo pentru cititorii care intotdeauna le cauta. Ne dam silinta astfel sa avem in paginile 

noastre cate ceva pentru fiecare." 

Un dentist este unul care-ti aseaza in gura doua instrumente si o mana,  

si apoi iti pune o intrebare. 

ISPITA 

Pentru un crestin, fiecare ispita este o ocazie de a se apropia de Dumnezeu. 

Este o vreme la care trebuie sa te lasi tu de ispite  

si este o alta la care se lasa ele de tine. 

Este mult mai usor sa te impotrivesti primei dorinte,  

decat sa le satisfaci pe toate cele care-i urmeaza  

- Abraham Lincoln 

Cand bate Satana la usa, trmite-L pe Domnul Isus sa-i deschida. 

Ispita este raul care bate la usa, pacatul este zavorul  

pe care-l tragi tu cand il lasi sa intre. 

Daca vrei sa stapanesti ispitele, lasa-L pe Christos sa te stapaneasca. 



ISTORIE 

Paradoxul omului modern este ca el a ajuns sa fie cel mai bine informat de ceea ce s-a petrecut in 

ultimele 24 de ore, dar .. nu stie aproape nimic despre cele petrecute in ultimele 60 de secole. 

Paginile istoriei sunt presarate cu cadavrele popoarelor  

care l-au uitat pe Dumnezeu. 

Scopurile lui Dumnezeu sunt uneori amanate, dar niciodata abandonate. 

Inainte de a invada Rusia, Napoleon Bounaparte i-a spus ambasadorului rus ca si-a pus in gand sa 

distruga acel imperiu. Ambasadorul i-a replicat cu un citat celebru:"Omul propune, dar Dumnezeu 

dispune!" "Spune-i stapanului tau", s-a rastit arogantul si prea plin de sine corsican, "ca de-acum eu 

propun si tot eu sunt cel care dispune!" Cuvintele acestea au fost o provocare obraznica la adresa 

lui Dumnezeu si Cel Atotputernic nu a ezitat sa o ia in consideratie. Dumnezeu nu s-a ostenit sa se 

ridice de pe tronul Sau din slava, ci si-a trimis unul dintre plapanzii si firavii supusi sa dea piept cu 

artagosul Napoleon: fulgul de zapada. Corsicanul a navalit cuceritor pe strazile pustii ale Moscovei, 

dar dupa retragerea sa tragica, grosul trupelor sale au ramas inghetate in tundra troienita. 

Autoritatile rusesti aveau sa contabilizeze pretul platit de Napoleon: 213.516 trupuri de francezi 

morti de frig si mizerie si 95.816 cadavre de cai morti. 

Istoricii pot explica foarte bine trecutul, iar economistii pot explica foarte bine viitorul. Singurul lucru 

neclar este ... prezentul. 

Probabil ca nimeni n-a schimbat mai mult cursul istoriei ca ... istoricii. 

Istoria nu recunoaste decat un singur barbat indispensabil: Adam! 

Istoria este o culegere de zvonuri distilate. 

Cand celebrul istoriolog Charles A. Beard a fost rugat sa rezume concluziile unui studiu al istoriei 

intr-un singur volum, el a replicat ca o poate face in numai patru propozitii: (1) Cand Dumnezeu 

vrea sa-l distruga pe cineva, il imbata cu veninul puterii. (2) Moara istoriei macina incet, dar macina 

atat de fin ca... se alege praful. (3) Albinele polenizeaza florile pe care le jefuiesc de dulceata. (4) 

Numai cand este destul de intunerec putem vedea stelele. 

ISUS CHRISTOS 

Este scris despre Domnul ca mergea din loc in loc facand bine.  

Ma tem ca eu nu am reusit decat sa merg "din loc in loc"... 

El a venit sa plateasca o datorie pe care nu o facuse,  

motivat de faptul ca noi facusem o datorie pe care n-o puteam plati. 

Singura persoana care a trait inainte de a se naste a fost Isus Christos. 

"Mainile sus! Esti inconjurat din toate partile" - citeam de mult intr-o carte de aventuri si mi-am zis: 

Asta se poate spune si despre viata mea crestina! Ma uit inapoi - Il vad pe Domnul murind pentru 

mine; ma uit in sus - Il vad pe Domnul mijlocind pentru mine; ma uit inlauntrul meu - Il vad pe 

Domnul traind in mine; ma uit inainte - Il vad pe Domnul venind pentru mine. Deci ... mainile sus!" 

Domnul Isus iti spune: "Te iubesc chiar si asa cum esti", dar intotdeauna adauga: "Te iubesc insa 

mult prea mult ca sa te las in aceasta stare". 

IUBIRE 



Performanta pe care o reuseste Dumnezeu in iubirea Lui este ca ne iubeste pe fiecare de parca n-

am exista decat noi in toata lumea. 

Sigur ca exista si dragoste la prima vedere, dar este intotdeauna bine  

sa mai aruncam si o a doua privire. 

In general vorbind, este mult mai usor sa iubesti toata omenirea  

decat pe vecinul de alaturi. 

Poti da fara iubire, dar nu poti iubi fara daruire. 

Iubirea este singura pasiune care se plateste  

cu o moneda fabricata de ea insasi ... "jertfa." 

Cine umbla dupa iubire, n-o va gasi; cine-o da, o primeste inapoi. 

 

IMPIETRIRE 

Uneori, cand inchizi usa in fata iubirii divine, Dumnezeu ii pune lacatul. 

IMPLINIRE 

Cunosc un copil de pe strada mea care visa sa se faca pirat. Cand a ajuns mare s-a facut avocat. 

Norocosul! Nu toti ajungem sa ne implinim visele! 

IMPRUMUT 

Mai inainte de a imprumuta bani de la un prieten  

gandeste-te bine: de care a-i mai multa nevoie? 

Este mai bine sa daruiesti, decat sa dai cu imprumut  

... si te costa cam tot atata. 

INCERCARI 

Domnul ne duce la apa adanca nu ca sa ne inece,  

ci ca sa ne invete sa inotam. 

Incercarea este sansa de a ne cunoaste puterile sau ... lipsa lor. 

In timpul incercarilor unora le cresc aripi, iar altora ... carje. 

Ceasul incercarii iti da posibilitatea sa faci deosebirea  

intre cunoscuti si ...prieteni. 

Nu umbla cu lumanarea dupa necaz.  

Stai linistit si asteapta ca te gaseste el si singur. 

Incercarea este adeseori doar ambalajul  

in care ne trimite Dumnezeu binecuvantarea. 

Pe usa unei capele scria: "Daca aveti necazuri, intrati!  

Intrati si daca nu aveti necazuri, ca sa ne spuneti cum reusiti!" 



INCREDERE 

Nu exista decat un singur lucru mai pretios decat un prieten in care sa-ti poti pune increderea: unul 

care sa se increada in tine. 

Mi-am strans lucrurile in pumni si mi-au scapat printre degete;  

dar ce am dat in mana Domnului, si astazi este al meu. 

Chiar si atunci cand esti convins ca esti atat de sigur de cineva incat: 

"Ii dai sa manance din palma", este bine sa-ti numeri din cand in cand degetele. 

Exista unii oameni care reusesc sa aibe succes chiar si atunci cand nimeni nu crede in ei, dar 

niciodata nu va avea succes unul care nici el nu crede in el insusi. 

Cel ce se teme de Dumnezeu nu mai trebuie sa se teama de nimeni! 

Ai incredere in cineva atunci cand ai ajuns sa vrei sa-i dai ceea ce ai mai bun  

si hotarasti sa i te dai pe tine insuti. 

INCURAJARE 

Oamenii au caracteristica sa devina  

ceea ce-i incurajezi sa fie, nu ceea ce-i bati la cap. 

Adevaratii educatori gasesc intotdeauna solutii, ceilalti, scuze. 

INDOIALA 

Nu pune niciodata un semn de intrebare acolo unde Dumnezeu a pus un punct. 

INFRANARE 

Cine se biruieste pe sine este de nebiruit! 

Un trup prea bine hranit, poate ascunde uneori un suflet care moare de foame. 

Invata sa-ti ti limba in frau; cinci cuvinte nesocotite  

l-au costat pe Zaharia patru zeci de saptamani de mutenie. 

Omul este singurul animal care stie sa rada si ar trebui sa fie si singurul  

care stie cand trebuie sa o faca. 

Cei mai importanti muschi care functioneaza  

fara un control direct al creierului sunt: inima si limba. 

INFRANGERE 

Infrangerea nu este decat a celor care o accepta. 

Victoria ieftina nu inseamna intotdeauna biruinta;  

in timp..., castiga cel ce stie sa piarda. 

Daca victoriile au mai multi parinti, esecurile sunt mereu orfane.  

- Tia Serbanescu 



INGADUINTA 

Ingaduinta creste o data cu varsta. Privind in jur imi este din ce in ce mai greu sa gasesc o greseala 

pe care sa nu o fi facut si eu insumi candva. - J.W. von Goethe 

Vreti o dovada ca toti gresim? Toti vrem creioane cu guma! 

Intra fara sa bati si pleaca tot asa! 

Scoala ne invata regulile; experienta ne invata exceptiile de la regula. 

INGERI 

Ingerii n-au nevoie sa fie "in carne si oase" ca sa ... ne atinga. 

Cu cat cred mai mult in ingeri, cu atat vad mai multi prin preajma. 

INGAMFARE 

Cel ce crede ca le stie pe toate, mai are inca multe de invatat! 

Cunostinta il smereste pe omul mare,  

il uimeste pe omul mediocru si il ingamfa pe omul mic. 

Un ingamfat este unul care se crede mai destept decat tine;  

cand tu sti foarte bine ca este ... invers. 

Unii cresc, altii doar se umfla in pene. 

INGRIJORARE 

Binecuvantat este cel care este prea ocupat cu munca ca sa se ingrijoreze  

in timpul zilei si prea somnoros ca sa o faca in timpul noptii. 

Ca si guma de mestecat, ingrijoarrea iti va da ceva de facut,  

dar nu-ti va rezolva problema. 

Ingrijorarea ar avea sens daca am putea adauga un cot la inaltimea noastra , 

adica daca ar fi constructiva, nu distructiva,  

daca ar duce la marirea energiei, nu la irosirea ei. 

Nu poti schimba trecutul, dar iti poti nenoroci un prezent  

linistit ingrijorandu-te despre viitor. 

Ingrijorarea nu ajuta la nimic, dar reuseste sa strice totul. 

Ingrijorarea nu poate inlatura necazurile de maine,  

dar iti poate ucide bucuriile de azi. 

"Nu-mi spune mie ca ingrijorarea nu ajuta! Aproape toate lucrurile  

de care m-am ingrijorat eu nu mi s-au intamplat niciodata!" 

Ingrijorarea este dobanda pe care o platim  

pentru necazurile care nu ne-au ajuns inca. 



Vulturul care pluteste in inaltine nu se intreaba: "Cum voi trece raul?" 

Sunt doua zile de care nu trebuie sa te ingrijorezi  

- cea de ieri si cea de maine. 

Este o mare diferenta intre grija in ingrijorare:  

ingrijorarea vede problemele, grija se apuca sa le rezolve. 

Cand ne ingrijoram, credem mai mult in problemele noastre,  

decat in promisiunile lui Dumnezeu. 

Sa te ingrijorezi pentru ceea ce nu poti face este inutil.  

Sa te ingrijorezi pentru ceea ce poti face este ... prosteste. 

Oricum o dai, n-ai voie sa te ingrijorezi: daca nu poti face nimic  

atunci n-are rost, daca poti face ceva, atunci treci la treaba! 

INFRANARE 

Este mult mai usor sa-ti opresti prima pornire,  

decat sa le stapanesti pe toate celelalte care-i vor urma. 

- Benjamin Franklin 

INJURATURA 

Pentru multi oameni, Dumnezeu este subiectul predicii de duminica  

si tema injuraturilor din cursul saptamanii. 

Orice injuratura este un fel de rugaciune adresata diavolului. 

In literele cuvantului "injuratura" se afla scris de doua ori cuvantul: "ura!" 

Unii oameni isi duc hainele la curatat, altii ar trebui sa-si duca ... mintea. 

Nu se apote sa ai inima curata si sa spui vorbe murdare. 

Injuraturile dovedesc ca si vocabularul si creierul ne sunt reduse. 

INTREBARI 

Nu toate intrebarile merita un raspuns ... 

Daca vrei un raspuns intelept, trebuie sa pui o intrebare intelepata. 

INTELEPCIUNE 

Daca intalnesti un om care este de acord cu tine intotdeauna,  

trebuie sa fi cu ochii pe el caci s-ar putea sa te minta si in alte privinte. 

Fii fericit - este un fel de a arata ca esti intelept. 

Un om intelept nu se asteapta ca viata sa merite sa fie traita;  

el stie ca este datoria lui sa o faca sa fie asa! 



A fi intelept nu inseamna intotdeauna sa sti ce trebuie sa spui;  

cel putin tot de atatea ori inseamna sa sti ce "nu trebuie" sa spui! 

Fii mai destept decat ceilalti daca poti si daca trebuie, dar nu le-o spune! 

Este o mare diferenta intre fericire si intelepciune. Cel ce se crede cel mai fericit om din lume, de 

obicei chiar este, dar cel ce se crede cel mai intelept om din lume este deobicei cel mai mare 

prostanac. 

Intelepciune este sa sti ce sa faci; pricepere este sa sti cum s-o faci;  

iar virtute este atunci cand te apuci de lucru. 

Inteleptul gandeste in tacere, prostul vorbeste fara sa gandeasca. 

Adevarata inteligenta este mult mai mult decat o acumulare de cunostinte. Ea este masurata in felul 

creator in care poate folosi cunostintele acumulate. Unul care gandeste incet, dar care stie sa 

ajunga la niste concluzii proprii folositoare este cu mult mai inteligent decat acele "enciclopedii 

ambulante" care plutesc in deriva pe marea vietii. 

Necazul cu o sumedenie de oameni este ca sunt interesati mai mult  

de viteza cu care inainteaza, decat cu directia in care se duc. 

Un intelept a raspuns unuia care l-a intrebat cum de a ajuns sa stie atatea lucruri:  

"Nu mi-a fost niciodata rusine sa recunosc ca nu stiu si sa pun intrebari". 

De multe ori "darul tacerii" este la fel de duhovnicesc ca si "darul limbilor". 

O dovada de intelepciune este si sa fi ignorant  

in lucrurile care nu merita sa le tii minte. 

Sunt ocazii cand trebuie sa-ti schimbi glasul ca sa ramai in armonie. 

Intelepciunea e "a ta" doar cand o dai si altora; altfel ea este numai "in tine". 

"Unde vei fi maine? Esti sigur?" 

Intelepciunea adevarata este sa ajungi sa privesti viata  

din punctul de vedere a lui Dumnezeu. 

Nu trageti in sinucigasi! 

Un om intelept este unul care stie sa asculte, cauta sa inteleaga si numai in urma stie sa dea un sfat 

bun. Invatati sa ascultati cu atentie ce va spun ceilalti. Veti afla astfel nu numai ce au de spus, dar 

si ce-i framanta, ce-i intereseaza, ce credinte si convingeri au si cu ce unitati de masura socotesc 

viata. 

Oamenii simpli ajung la intelepciunea inteleptilor prin forta practicii lor,  

nu prin rasucirea firului in patru. (Radu Cosasu) 

Omul este suma secretelor pe care le ascunde. 

"Opreste-te! Priveste in jur! Asculta! Unde vei fi peste o suta de ani?" 

Adevarata intelepciune inseamna a sti ce sa faci, cum sa faci, cand sa faci,  

si mai ales, ce sa nu faci! 



Intelepciunea a fost intotdeauna constanta pe pamant.  

Doar populatia a fost in crestere ... 

Intelectualii nu se definesc prin numarul cartilor citite. 

INVATATOR 

Nu ceea ce se toarna in elev conteaza, ci ceea ce se planteaza. 

Invatatorul mediocru spune. Cel bun explica.  

Cel si mai bun demonstreaza, iar cel mai bun inspira. 

Invatatorul este cel care controleaza cel mai mult atmosfera morala din clasa. La urma urmei, 

influenta cea mai mare nu este prin vorbe, ci prin personalitate. Un profesor cu un suflet bun care 

preda istorie, matematica sau biologie este de mai mult folos pentru formarea caracterului in elevi 

decat un profesor usuratec care preda un curs biblic. 

INVATATURA 

Invata si din greselile altora, nu vei avea timp sa le faci tu pe toate. 

Cineva a calculat ca perioada in care invatam cel mai mult trebuie sa fie pe undeva intre 4 ani si 18 

ani. La 4 ani stim toate intrebarile. La 18 ne purtam de parca am sti toate raspunsurile. 

Sunt doua lucruri pe care nu le pot face pentru tine:  

sa mananc in locul tau si sa invat in locul tau. 

Multi asa numiti "evlaviosi" prefera sa studieze toata ziua Biblia,  

in loc sa caute sa o puna in practica. 

De multe ori, ceea ce conteaza este ce inveti dupa ce ai terminat scoala. 

Nu poti invata prea multe lucruri noi, daca n-asculti decat de tine insuti. 

INVIERE 

Crestinismul incepe acolo unde se sfarsesc toate religiile  

- cu invierea. 

Evanghelia nu explica invierea; invierea explica Evanghelia! 

Crestinismul nu este o religie, ci o relatie cu o persoana de dincolo de inviere. 
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- Toate drumurile care duc in iad sunt drumuri cu sens unic.  

 

- Noi traim prin incurajare si murim fara ea incet, trist si furios. - Celeste Holme  

 

- Pentru ce te mahnesti sufletul meu si gemi inauntrul meu ? Nadajduieste in Dumnezeu caci iarasi il 

voi lauda: El este Dumnezeul meu! - Psalmul 43:5  

 

- Planteaz un cuvant de iubire adanc in inima unui om. Hraneste-l cu un zambet si o rugaciune si 

priveste ce se intampla. - Max Lucado  

 

- Sunt intodeauna plin de speranta pentru-ca un crestin este un prizonier al sperantei. - Bishop 

Desmond Tutu  

 

- Ajunge cel mai sus cel care ajuta pe altul sa urce. - Zig Ziglar  

 

- Nu-i pasa nimanui cat de mult stii decat dupa ce afla cat de mult iti pasa.  

 

- Cati oameni se opresc pentru-ca asa de putini le spun: <> - Charles R. Swindoll  

 

- Oamenii care intorc progresiv lumea pe dos sunt cei care incurajeaza mai mult decat critica. - 

Elisabeth Harrison  

 

- Cel care stie ca este iubit poate sa se multumeasca si cu o bucata de paine, in timp ce tot luxul 

lumii nu satisface poftele celui insingurat. - Frances J. Roberts  

 

- Dragostea este ingredientul de care lumea noastra niciodata nu se satura si care niciodata nu se 

gaseste din abundenta. Lumea niciodata nu va renunta la nevoia ei de a avea dragoste. - C.Neil 

Strait  

 

- Inveti sa vorbesti vorbind, sa studiezi ztudiind, sa alergi alergand, sa muncesti muncind si la fel, 

inveti sa-L iubesti pe Dumnezeu si pe om iubind. - Sfantul Francis din Sales  

 

- Ne place de cineva pentru ca... Iubim pe cineva cu toate ca... - Henri de Montherlant  

 

- Iubirea este ca si cele cinci paini si doi pesti. Nu incepe sa se inmulteasca panu nu o dai altora.  

 

- Cand o persoana se afla jos in lumea acesta, un gram de ajutor este mai bun decat un kilogram de 

predica. - Edward George Bilwer-Lytton  

 

- Cuvintele bune pretuiesc mult si costa putin. - George Herbert  

IAD 



Ca sa mergi in iad, nu trebuie sa iei nici o hotarare. 

O viata decenta te poate scapa de inchisoare, dar nu si de iad.  

De iad nu ne poate scapa decat Isus Christos. 

IDEAL 

Spre deosebire de un idealist, realistul vede ideal. 

Plaseaza-ti idealurile suficient de inalt, ca sa te inspire,  

si suficient de jos, ca ele sa te incurajeze la fapte. 

Hai sa traim asa de frumos incat, la moartea noastra,  

sa ne regrete pana si groparul. 

Este mai bine sa mori pentru ceva decat sa traiesti degeaba. 

Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea sa nu le atingem,  

dar ne pot calauzi in viata. 

Pentru lucrarea Sa, Dumnezeu nu cauta metode mai bune,  

nici cai mai bune, ci ... oameni mai buni! 

Nu putem fi mai curati decat gandurile noastre, mai presus decat idealurile noastre si mai mari 

decat visurile noastre! De aceea, trebuie sa gandim curat, sa intretinem idealuri marete si sa ne 

ridicam cu aripile imaginatiei spre cele mai inalte culmi ale gandirii si experientei. 

IDILA 

Indragostirile "fulgeratoare" sfarsesc de regula in acelasi fel. 

Indragostirile "fulgeratoare" prevestesc averse de lacrimi. 

IERTARE 

Copiii descopera foarte de timpuriu ca este mai usor sa fi iertat dupa aceea,  

decat sa ti se dea voie de la inceput. 

Langa izvorul iertarii cresc florile prieteniei. 

Pastreaza un cimitir destul de mare in spatele casei  

in care sa ingropi greselile prietenilor tai. 

Un soldat turc a intrebat odata un prizonier crestin, dupa ce-l batuse crunt: "Spune-mi acum ce mai 

poate face Dumnezeul tau pentru tine?" Raspunsul a venit duios si ... neasteptat: "Acum imi poate 

da puterea sa te iert". 

"O iertare fara uitare nu face prea multe parale"  

- A. Popescu 

Suntem animalici cand ucidem, umani cand judecam  

si dumnezeiesti cand acordam iertarea. 

Cine nu iarta distruge puntea pe care trebuie sa treaca el insusi. 



Oamenii cu pumnii stransi nu-si pot da mana. 

Semn caracteristic al crestinului: este tare la iertare. 

„Nu esti in apele tale" – imi spune un prieten. „Ai mereu ceva de obiectat". E adevarat. Cand esti 

prost dispus devii, brusc, „obiectiv". Vezi lucrurile si oamenii in lumina lor „adevarata", adica 

insuficienta: vezi penumbrele lumii, starnit de propria ta penumbra. Dimpotriva, cand esti bine 

dispus, totul ti se pare tolerabil; ierti. Iertarea e un chip al bunei dispozitii. Trebuie sa nu uitam asta 

cand vorbim de iertare in perimetrul crestinatatii. 

A obtine starea interioara din care sa emane fara efort schimonositor, iertarea, e a obtine o egala si 

o radianta buna-dispozitie. Crestinul adevarat e bine dispus. Credinta insasi e o forma de buna 

dispozitie. Numai buna dispozitie salveaza iertarea de la mereu posibila ei alunecare in stricta 

condescendenta, in bonomie ipocrita, in ilustrare mieroasa a unei simple ideologii. 

Dar cand esti bine dispus? 

Cand esti indragostit. Sau cand tocmai ai raspuns unei intrebari grele. A fi tot timpul ca unul care e 

indragostit si care a inteles… Aceasta ar putea fi cheia bunei dispozitii si a credintei!!!!!!! - Andrei 

Plesu - Jurnalul de la Tescani 

Daca sunt aspru cu datornicii mei, imi vor plati datoriile,  

dar daca ii iert imi vor fi recunoscatori o vesnicie.  

(William Penn - Intemeietorul statului Pennsilvania) 

IGNORANTA 

Purtata in tacere, ignoranta poate trece uneori drept intelepciune. 

Fiecare dintre noi este ingnorant, numai ca in domenii diferite. 

Un "ignorant" este o persoana care inca nu stie  

ceea ce tu tocmai ai aflat azi dimineata. 

Care este diferenta dintre un pedagog si un demagog? Pedagogul vrea sa imprastie ignoranta, in 

timp ce demagogul cauta sa profite de ea. 

IMAGINATIE 

Sufletul fara imaginatie este ceea ce este observatorul astronomic fara un telescop. 

IMATURITATE 

Copil esti doar o data in viata, dar imatur poti ramane toata viata. 

Nimeni nu creste daca ingaduie mereu altora sa hotarasca in locul lui. 

Copii de azi cresc mai mari si mai repede,  

dar unii nu ajung niciodata la ... maturitate. 

IMITATIE 

Imitatia este cea mai sincera forma de magulire. 

IMPAS 



Nezaul omului este dublu: nu poate sa invete lucrurile prea complicate  

si le uita prea repede pe cele simple. 

IMPORTANTA 

Cea dintai dovada a unei personalitati marete este un sentiment profund de nevrednicie. Cei cu 

adevarat mari isi dau seama ca ceea ce li se intampla nu este "in ei", ci doar se manifesta "prin ei", 

pastrand intotdeauna un sentiment de umilinta. Ei reusesc sa vada ceva bun in fiecare om din jur, 

dovedind mereu o capacitate imensa, nelimitata de simpatie. 

Ca sa ajungi mare nu este suficient sa fi puternic,  

trebuie sa mai si stii cum sa-ti folosesti aceasta putere. 

Un reporter l-a intrebat pe un mare industrias care este cel mai important factor in afaceri: harnicia, 

capitalul sau inteligenta. Cu o sclipire de ironie si inteligenta, industriasul a raspuns: "Care este cel 

mai important picior al scaunului cu trei picioare?" 

Isus Christos n-a intalnit niciodata o persoana care sa nu fi fost importanta. De aceea L-a trimis 

Dumnezeu pe Fiul Sau ca sa moara pentru noi. Cand se gaseste cineva care sa moara pentru tine, 

inseamna ca ai o oarecare importanta! 

Cel mai sigur semn ca cineva nu este important  

este silinta cu care isi da importanta. 

Nu putem fi toti importanti, dar fiecare ne putem atasa de o cauza mareata. 

Maretia este o problema de comparatie. Transatlanticul pare mare in port,  

dar foarte mic in imensitatea oceanului! 

Fiecare om mare a invatat mai intai ca trebuie sa asculte,  

de cine trebuie sa asculte si cand trebuie sa asculte. 

Maretia ne intampina intotdeauna in cea mai deplina simplitate. 

IMPOSIBIL 

Atata timp cat nu iesim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde paradisul. 

... S-ar putea ca definitia eroismului si sfinteniei sa fie doar aceasta: sa faci imposibilul posibil. 

IMPOSTORI 

"Non doctores, sed seductores; non prelati, sed pilati;  

non pastores, sed impostores". - Beda Venerabilis 

IMPREVIZIBIL 

Acelasi vant care stinge lumanarea, atata focul.  

Acelasi soare care topeste gheata, intareste noroiul. 

INDIFERENTA 

Unii oameni cred gresit ca opusul dragostei este ura, cand de fapt este indiferenta. 

Majoritatea problemelor se nasc nu din "diferenta" dintre oameni,  

ci din indiferenta dintre ei. 



Da, exista un lucru care este mai rau decat raul insusi: indiferenta fata de rau. In relatiile 

interumane, "nadirul" moralitatii, pozitia cea mai de jos in ceea ce priveste etica crestina, este 

manifestat in atitudinea care zice: "Nu-mi pasa, nu-i treaba mea." 

Exista o miscare generala pentru renuntarea la semnul exclamarii.  

Oamenii au ajuns sa nu se mai mire de nimic ... 

Agonia brutala a crucii, oricat de chinuitoare, n-a fost nimic fata de indiferenta multimii de pe drum 

care "trecea" indiferenta. 

INFERIORITATE 

Nimeni nu te poate tine in inferioritate fara consimtamantul tau. 

- Eleanor Roosevelt 

Problema cu unii care se simt inferiori este ca s-ar putea chiar ... sa fie. 

Afis pe peretele unei agentii de oferte de lucru: "Niciodata sa nu va considerati singur inferior, lasati 

aceasta pe seama expertilor nostri". 

INFLUENTA 

Zece persoane care vorbesc fac mai mult zgomot decat 10.000 care tac. 

- Napoleon Bonaparte 

Exista parinti care spun: "Noi nu vrem sa ne influentam copiii in probleme de religie!"De ce nu?  

Presa ii va influenta!  

Radioul ii va influenta!  

Filmele ii vor influenta!  

Televizorul ii va influenta!  

Vecinii ii vor influenta!  

Colegii de servici ii vor influenta!  

Politicienii ii vor influenta!  

Suntem gata sa ne exersam influenta asupra cresterii florilor din gradina si a animalelor din grajd. 

Oare se cade sa ne oprim influenta tocmai cand este vorba de copiii nostrii? 

Este imposibil sa-i ridici pe altii la un nivel mai inalt  

decat acela la care te aflii tu insiti. 

Marimea influentei pe care o avem asupra altora  

depinde de grija pe care le-o purtam. 

INIMA 

Un turist a fost gazduit odata intr-un han din nordul Italiei. Vazand ca este pamant pe jos, se 

gandea sa ceara proprietarului sa spele dusumeaua, dar cand a privit cu mai multa atentie si-a dat 

seama ca podeaua nu era facuta din scanduri, ci din pamant. Cu cat ai fi incercat sa o speli mai mult 

cu apa, cu atat s-ar fi murdarit mai tare. La fel este si cu inima omeneasca; natura ei pacatoasa nu-

i permite nici o imbunatatire. Ea trebuie schimbata in intregime. 

INITIATIVA 

Unii oameni au destula pricepere ca sa-si dea seama ca anumite lucrari s-ar putea face mai bine, 

dar n-au destula ravna ca sa le faca ei insisi. Astfel de oameni ii critica pe altii si sunt gata sa 

opreasca lucrari, care astfel nu se vor face niciodata. 



Daca poti face ceva mai bine, treci la treaba,  

daca nu vrei sa faci ceva mai bine, taci si lasa-i pe ceilalti sa lucreze. 

INSOMNIE 

Daca nu puteti adormi, nu pierdeti vremea incercand sa numarati oile.  

Stati mai bine de vorba cu ... Pastorul! 

INTENTII BUNE 

Dintre materialele cele mai folosite pentru pavarea drumurilor in tara noastra  

putem cita: asfaltul, betonul si ... intentiile bune. 

INTERNET 

Unii oameni vorbesc din experienta, altii, din experienta, nu vorbesc! 

INTELIGENTA 

Inteligenta este ca si raurile,  

cu cat este mai adanca cu atata face mai putin zgomot. 

Nu este suficient sa ai o minte buna, trebuie sa sti sa o folosesti bine. 

INTOLERANTA 

"Primul semn al unei stari inapoiate, din punct de vedere al culturii, este intoleranta. Cand cineva 

crede ca numai el are dreptate, cand cineva crede ca in afara de conceptia creierilor sai nu mai este 

nimic altceva in viata sociala, acela este un om incult, care n-a avut inca putinta de a-si da seama 

cat de variatem cat de multiple sunt manifestarile gandirii omenesti". - P.P.Carp 

INTUITIA 

Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si contrazica barbatul inainte  

ca acesta sa apuce sa deschida gura. 

INVIDIE 

Daca invidia ar produce febra intreaga lume ar fi bolnava. 

Ce desfiguranta este invidia! Oamenii sufla in lumanarile altora, doar ca sa fie vazuta mica lor 

luminita! Se spune ca, odata, un inger a fost trimis la un om invidios si i-a spus: "Dumnezeu a 

hotarat sa-ti implineasca o dorinta. Cere orice-ti doreste inima, dar sa sti ca exista o clauza. Trebuie 

sa sti ca Dumnezeu ii va da de doua ori mai mult acelasi lucru si omului pe care-l invidiezi tu cel mai 

mult."Omului i s-a dat un ragaz de gandire de 24 de ore. Cand ingerul a venit sa primeasca 

raspunsul, invidiosul a zis: "M-am hotarat. Vreau sa-mi scoti un ochi!" 

Iarba din curtea vecinului este intotdeauna mai verde. 

IPOCRIZIE 

In viata este ca si la bal mascat:  

cand toata lumea isi scoate masca, se duce veselia. 

Daca nu-ti place noroiul, nu te ruga pentru ploaie! 



Inchinandu-ne la sfinti morti, ii persecutam pe cei aflati inca in viata! 

Oamenii se omoara adesea, acuzandu-se unii pe altii de lipsa de umanitate. 

"Daca ar fi sa mergi in cer din pozitia in care esti,  

ar trebui sa mergi cu spatele!" 

Dialog intre doi pescari de duminica: "Auzi Nicule, bat clopotele. Ar fi trebuit sa fim in Biserica." 

Potrivindu-si o alta rama in carlig, Nicu raspunse: "Eu oricum n-as fi putut merge: nevasta-mea 

este bolnava." 

Ma indoiesc de crestinismul celui care este intr-o relatie mai buna  

cu ingerii si cu serafimii, decat cu copiii, sotia si vecinii sai! 

Un ipocrit seamana cu cel care si-a omorat amandoi parintii  

si apoi a solicitat sa fie tratat cu clementa pe motiv ca este ... orfan. 

Majoritatea dintre noi am vrea ca toti copiii altora sa se poarte  

cum ar trebuie sa se poarte si ai nostri. 

Cel care spune ca sta departe de crestinism din cauza ipocritilor din Biserica nu aplica aceiasi 

atitudine si in celelalte aspecte ale vietii. Lumea afacerilor este plina de ipocriti, dar daca poate face 

un ban, el nu se sfieste sa stea in compania oamenilor de afaceri. Societatea este plina de ipocriti, 

dar asta nu l-a facut sa se calugareasca. Viata de familie este plina de ipocrizie, dar asta nu l-a 

facut sa ramana burlac. Iadul este plin de ipocriti, dar el nu misca nici un deget ca sa nu ajunga 

acolo. Ar vrea sa fie convins ca incearca din rasputeri sa evite compania ipocritilor, dar nu face nici 

un pas spre cer, singurul loc in care ipocritii nu vor ajunge! 

Sa nu spui niciodata ca ai ascultat o predica proasta,  

daca n-ai incercat mai intai sa o pui in practica. 

IRONIE 

O masa de birou este un cos de gunoi cu sertare. 

Cel ce a spus ca inotatul face bine pentru silueta,  

ar face bine sa se uite mai atent la ... balene. 

N-ar strica sa razi din cand in cand si de tine insuti,  

majoritatea celor din jurul tau o fac mereu! 

Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga pe tanara aceea care zambea la mine?"  

Sotia: "Nu-i nimic draga, si pe mine m-a bufnit rasul cand te-am vazut prima oara." 

Un anunt din ziar spunea ca sotul ramas vaduv a donat bisericii un megafon,  

... in amintirea sotiei sale. 

La sfarsitul unui servici de Craciun, preotul a zis:  

"Si acum, tuturor acelora pe care nu va voi vedea pana data viitoare,  

va spun: "Christos a inviat!" 

Sihastrii din pustie se jura ca toata viata nu vor manca peste! 

Unul dintre cei doi pastori care se certau spuse dintr-o data cu glas impaciutor: "Haide draga mai 

bine sa cadem de acord ca nu suntem de acord. La urmei fiecare dintre noi facem lucrarea 

Domnului. Tu in felul tau, eu ... in felul Lui." 



Editorul unei publicatii in care aparusera nu de mult cateva greseli, se hotari sa dea o explicatie in 

paginile ziarului: "Daca ati gasit in ultimele noastre numere anumite greseli sa stiti ca le-am pus 

intentionat acolo pentru cititorii care intotdeauna le cauta. Ne dam silinta astfel sa avem in paginile 

noastre cate ceva pentru fiecare." 

Un dentist este unul care-ti aseaza in gura doua instrumente si o mana,  

si apoi iti pune o intrebare. 

ISPITA 

Pentru un crestin, fiecare ispita este o ocazie de a se apropia de Dumnezeu. 

Este o vreme la care trebuie sa te lasi tu de ispite  

si este o alta la care se lasa ele de tine. 

Este mult mai usor sa te impotrivesti primei dorinte,  

decat sa le satisfaci pe toate cele care-i urmeaza  

- Abraham Lincoln 

Cand bate Satana la usa, trmite-L pe Domnul Isus sa-i deschida. 

Ispita este raul care bate la usa, pacatul este zavorul  

pe care-l tragi tu cand il lasi sa intre. 

Daca vrei sa stapanesti ispitele, lasa-L pe Christos sa te stapaneasca. 

ISTORIE 

Paradoxul omului modern este ca el a ajuns sa fie cel mai bine informat de ceea ce s-a petrecut in 

ultimele 24 de ore, dar .. nu stie aproape nimic despre cele petrecute in ultimele 60 de secole. 

Paginile istoriei sunt presarate cu cadavrele popoarelor  

care l-au uitat pe Dumnezeu. 

Scopurile lui Dumnezeu sunt uneori amanate, dar niciodata abandonate. 

Inainte de a invada Rusia, Napoleon Bounaparte i-a spus ambasadorului rus ca si-a pus in gand sa 

distruga acel imperiu. Ambasadorul i-a replicat cu un citat celebru:"Omul propune, dar Dumnezeu 

dispune!" "Spune-i stapanului tau", s-a rastit arogantul si prea plin de sine corsican, "ca de-acum eu 

propun si tot eu sunt cel care dispune!" Cuvintele acestea au fost o provocare obraznica la adresa 

lui Dumnezeu si Cel Atotputernic nu a ezitat sa o ia in consideratie. Dumnezeu nu s-a ostenit sa se 

ridice de pe tronul Sau din slava, ci si-a trimis unul dintre plapanzii si firavii supusi sa dea piept cu 

artagosul Napoleon: fulgul de zapada. Corsicanul a navalit cuceritor pe strazile pustii ale Moscovei, 

dar dupa retragerea sa tragica, grosul trupelor sale au ramas inghetate in tundra troienita. 

Autoritatile rusesti aveau sa contabilizeze pretul platit de Napoleon: 213.516 trupuri de francezi 

morti de frig si mizerie si 95.816 cadavre de cai morti. 

Istoricii pot explica foarte bine trecutul, iar economistii pot explica foarte bine viitorul. Singurul lucru 

neclar este ... prezentul. 

Probabil ca nimeni n-a schimbat mai mult cursul istoriei ca ... istoricii. 

Istoria nu recunoaste decat un singur barbat indispensabil: Adam! 

Istoria este o culegere de zvonuri distilate. 



Cand celebrul istoriolog Charles A. Beard a fost rugat sa rezume concluziile unui studiu al istoriei 

intr-un singur volum, el a replicat ca o poate face in numai patru propozitii: (1) Cand Dumnezeu 

vrea sa-l distruga pe cineva, il imbata cu veninul puterii. (2) Moara istoriei macina incet, dar macina 

atat de fin ca... se alege praful. (3) Albinele polenizeaza florile pe care le jefuiesc de dulceata. (4) 

Numai cand este destul de intunerec putem vedea stelele. 

ISUS CHRISTOS 

Este scris despre Domnul ca mergea din loc in loc facand bine.  

Ma tem ca eu nu am reusit decat sa merg "din loc in loc"... 

El a venit sa plateasca o datorie pe care nu o facuse,  

motivat de faptul ca noi facusem o datorie pe care n-o puteam plati. 

Singura persoana care a trait inainte de a se naste a fost Isus Christos. 

"Mainile sus! Esti inconjurat din toate partile" - citeam de mult intr-o carte de aventuri si mi-am zis: 

Asta se poate spune si despre viata mea crestina! Ma uit inapoi - Il vad pe Domnul murind pentru 

mine; ma uit in sus - Il vad pe Domnul mijlocind pentru mine; ma uit inlauntrul meu - Il vad pe 

Domnul traind in mine; ma uit inainte - Il vad pe Domnul venind pentru mine. Deci ... mainile sus!" 

Domnul Isus iti spune: "Te iubesc chiar si asa cum esti", dar intotdeauna adauga: "Te iubesc insa 

mult prea mult ca sa te las in aceasta stare". 

IUBIRE 

Performanta pe care o reuseste Dumnezeu in iubirea Lui este ca ne iubeste pe fiecare de parca n-

am exista decat noi in toata lumea. 

Sigur ca exista si dragoste la prima vedere, dar este intotdeauna bine  

sa mai aruncam si o a doua privire. 

In general vorbind, este mult mai usor sa iubesti toata omenirea  

decat pe vecinul de alaturi. 

Poti da fara iubire, dar nu poti iubi fara daruire. 

Iubirea este singura pasiune care se plateste  

cu o moneda fabricata de ea insasi ... "jertfa." 

Cine umbla dupa iubire, n-o va gasi; cine-o da, o primeste inapoi. 

 

IMPIETRIRE 

Uneori, cand inchizi usa in fata iubirii divine, Dumnezeu ii pune lacatul. 

IMPLINIRE 

Cunosc un copil de pe strada mea care visa sa se faca pirat. Cand a ajuns mare s-a facut avocat. 

Norocosul! Nu toti ajungem sa ne implinim visele! 

IMPRUMUT 



Mai inainte de a imprumuta bani de la un prieten  

gandeste-te bine: de care a-i mai multa nevoie? 

Este mai bine sa daruiesti, decat sa dai cu imprumut  

... si te costa cam tot atata. 

INCERCARI 

Domnul ne duce la apa adanca nu ca sa ne inece,  

ci ca sa ne invete sa inotam. 

Incercarea este sansa de a ne cunoaste puterile sau ... lipsa lor. 

In timpul incercarilor unora le cresc aripi, iar altora ... carje. 

Ceasul incercarii iti da posibilitatea sa faci deosebirea  

intre cunoscuti si ...prieteni. 

Nu umbla cu lumanarea dupa necaz.  

Stai linistit si asteapta ca te gaseste el si singur. 

Incercarea este adeseori doar ambalajul  

in care ne trimite Dumnezeu binecuvantarea. 

Pe usa unei capele scria: "Daca aveti necazuri, intrati!  

Intrati si daca nu aveti necazuri, ca sa ne spuneti cum reusiti!" 

INCREDERE 

Nu exista decat un singur lucru mai pretios decat un prieten in care sa-ti poti pune increderea: unul 

care sa se increada in tine. 

Mi-am strans lucrurile in pumni si mi-au scapat printre degete;  

dar ce am dat in mana Domnului, si astazi este al meu. 

Chiar si atunci cand esti convins ca esti atat de sigur de cineva incat: 

"Ii dai sa manance din palma", este bine sa-ti numeri din cand in cand degetele. 

Exista unii oameni care reusesc sa aibe succes chiar si atunci cand nimeni nu crede in ei, dar 

niciodata nu va avea succes unul care nici el nu crede in el insusi. 

Cel ce se teme de Dumnezeu nu mai trebuie sa se teama de nimeni! 

Ai incredere in cineva atunci cand ai ajuns sa vrei sa-i dai ceea ce ai mai bun  

si hotarasti sa i te dai pe tine insuti. 

INCURAJARE 

Oamenii au caracteristica sa devina  

ceea ce-i incurajezi sa fie, nu ceea ce-i bati la cap. 

Adevaratii educatori gasesc intotdeauna solutii, ceilalti, scuze. 

INDOIALA 



Nu pune niciodata un semn de intrebare acolo unde Dumnezeu a pus un punct. 

INFRANARE 

Cine se biruieste pe sine este de nebiruit! 

Un trup prea bine hranit, poate ascunde uneori un suflet care moare de foame. 

Invata sa-ti ti limba in frau; cinci cuvinte nesocotite  

l-au costat pe Zaharia patru zeci de saptamani de mutenie. 

Omul este singurul animal care stie sa rada si ar trebui sa fie si singurul  

care stie cand trebuie sa o faca. 

Cei mai importanti muschi care functioneaza  

fara un control direct al creierului sunt: inima si limba. 

INFRANGERE 

Infrangerea nu este decat a celor care o accepta. 

Victoria ieftina nu inseamna intotdeauna biruinta;  

in timp..., castiga cel ce stie sa piarda. 

Daca victoriile au mai multi parinti, esecurile sunt mereu orfane.  

- Tia Serbanescu 

INGADUINTA 

Ingaduinta creste o data cu varsta. Privind in jur imi este din ce in ce mai greu sa gasesc o greseala 

pe care sa nu o fi facut si eu insumi candva. - J.W. von Goethe 

Vreti o dovada ca toti gresim? Toti vrem creioane cu guma! 

Intra fara sa bati si pleaca tot asa! 

Scoala ne invata regulile; experienta ne invata exceptiile de la regula. 

INGERI 

Ingerii n-au nevoie sa fie "in carne si oase" ca sa ... ne atinga. 

Cu cat cred mai mult in ingeri, cu atat vad mai multi prin preajma. 

INGAMFARE 

Cel ce crede ca le stie pe toate, mai are inca multe de invatat! 

Cunostinta il smereste pe omul mare,  

il uimeste pe omul mediocru si il ingamfa pe omul mic. 

Un ingamfat este unul care se crede mai destept decat tine;  

cand tu sti foarte bine ca este ... invers. 



Unii cresc, altii doar se umfla in pene. 

INGRIJORARE 

Binecuvantat este cel care este prea ocupat cu munca ca sa se ingrijoreze  

in timpul zilei si prea somnoros ca sa o faca in timpul noptii. 

Ca si guma de mestecat, ingrijoarrea iti va da ceva de facut,  

dar nu-ti va rezolva problema. 

Ingrijorarea ar avea sens daca am putea adauga un cot la inaltimea noastra , 

adica daca ar fi constructiva, nu distructiva,  

daca ar duce la marirea energiei, nu la irosirea ei. 

Nu poti schimba trecutul, dar iti poti nenoroci un prezent  

linistit ingrijorandu-te despre viitor. 

Ingrijorarea nu ajuta la nimic, dar reuseste sa strice totul. 

Ingrijorarea nu poate inlatura necazurile de maine,  

dar iti poate ucide bucuriile de azi. 

"Nu-mi spune mie ca ingrijorarea nu ajuta! Aproape toate lucrurile  

de care m-am ingrijorat eu nu mi s-au intamplat niciodata!" 

Ingrijorarea este dobanda pe care o platim  

pentru necazurile care nu ne-au ajuns inca. 

Vulturul care pluteste in inaltine nu se intreaba: "Cum voi trece raul?" 

Sunt doua zile de care nu trebuie sa te ingrijorezi  

- cea de ieri si cea de maine. 

Este o mare diferenta intre grija in ingrijorare:  

ingrijorarea vede problemele, grija se apuca sa le rezolve. 

Cand ne ingrijoram, credem mai mult in problemele noastre,  

decat in promisiunile lui Dumnezeu. 

Sa te ingrijorezi pentru ceea ce nu poti face este inutil.  

Sa te ingrijorezi pentru ceea ce poti face este ... prosteste. 

Oricum o dai, n-ai voie sa te ingrijorezi: daca nu poti face nimic  

atunci n-are rost, daca poti face ceva, atunci treci la treaba! 

INFRANARE 

Este mult mai usor sa-ti opresti prima pornire,  

decat sa le stapanesti pe toate celelalte care-i vor urma. 

- Benjamin Franklin 

INJURATURA 

Pentru multi oameni, Dumnezeu este subiectul predicii de duminica  

si tema injuraturilor din cursul saptamanii. 



Orice injuratura este un fel de rugaciune adresata diavolului. 

In literele cuvantului "injuratura" se afla scris de doua ori cuvantul: "ura!" 

Unii oameni isi duc hainele la curatat, altii ar trebui sa-si duca ... mintea. 

Nu se apote sa ai inima curata si sa spui vorbe murdare. 

Injuraturile dovedesc ca si vocabularul si creierul ne sunt reduse. 

INTREBARI 

Nu toate intrebarile merita un raspuns ... 

Daca vrei un raspuns intelept, trebuie sa pui o intrebare intelepata. 

INTELEPCIUNE 

Daca intalnesti un om care este de acord cu tine intotdeauna,  

trebuie sa fi cu ochii pe el caci s-ar putea sa te minta si in alte privinte. 

Fii fericit - este un fel de a arata ca esti intelept. 

Un om intelept nu se asteapta ca viata sa merite sa fie traita;  

el stie ca este datoria lui sa o faca sa fie asa! 

A fi intelept nu inseamna intotdeauna sa sti ce trebuie sa spui;  

cel putin tot de atatea ori inseamna sa sti ce "nu trebuie" sa spui! 

Fii mai destept decat ceilalti daca poti si daca trebuie, dar nu le-o spune! 

Este o mare diferenta intre fericire si intelepciune. Cel ce se crede cel mai fericit om din lume, de 

obicei chiar este, dar cel ce se crede cel mai intelept om din lume este deobicei cel mai mare 

prostanac. 

Intelepciune este sa sti ce sa faci; pricepere este sa sti cum s-o faci;  

iar virtute este atunci cand te apuci de lucru. 

Inteleptul gandeste in tacere, prostul vorbeste fara sa gandeasca. 

Adevarata inteligenta este mult mai mult decat o acumulare de cunostinte. Ea este masurata in felul 

creator in care poate folosi cunostintele acumulate. Unul care gandeste incet, dar care stie sa 

ajunga la niste concluzii proprii folositoare este cu mult mai inteligent decat acele "enciclopedii 

ambulante" care plutesc in deriva pe marea vietii. 

Necazul cu o sumedenie de oameni este ca sunt interesati mai mult  

de viteza cu care inainteaza, decat cu directia in care se duc. 

Un intelept a raspuns unuia care l-a intrebat cum de a ajuns sa stie atatea lucruri:  

"Nu mi-a fost niciodata rusine sa recunosc ca nu stiu si sa pun intrebari". 

De multe ori "darul tacerii" este la fel de duhovnicesc ca si "darul limbilor". 

O dovada de intelepciune este si sa fi ignorant  

in lucrurile care nu merita sa le tii minte. 



Sunt ocazii cand trebuie sa-ti schimbi glasul ca sa ramai in armonie. 

Intelepciunea e "a ta" doar cand o dai si altora; altfel ea este numai "in tine". 

"Unde vei fi maine? Esti sigur?" 

Intelepciunea adevarata este sa ajungi sa privesti viata  

din punctul de vedere a lui Dumnezeu. 

Nu trageti in sinucigasi! 

Un om intelept este unul care stie sa asculte, cauta sa inteleaga si numai in urma stie sa dea un sfat 

bun. Invatati sa ascultati cu atentie ce va spun ceilalti. Veti afla astfel nu numai ce au de spus, dar 

si ce-i framanta, ce-i intereseaza, ce credinte si convingeri au si cu ce unitati de masura socotesc 

viata. 

Oamenii simpli ajung la intelepciunea inteleptilor prin forta practicii lor,  

nu prin rasucirea firului in patru. (Radu Cosasu) 

Omul este suma secretelor pe care le ascunde. 

"Opreste-te! Priveste in jur! Asculta! Unde vei fi peste o suta de ani?" 

Adevarata intelepciune inseamna a sti ce sa faci, cum sa faci, cand sa faci,  

si mai ales, ce sa nu faci! 

Intelepciunea a fost intotdeauna constanta pe pamant.  

Doar populatia a fost in crestere ... 

Intelectualii nu se definesc prin numarul cartilor citite. 

INVATATOR 

Nu ceea ce se toarna in elev conteaza, ci ceea ce se planteaza. 

Invatatorul mediocru spune. Cel bun explica.  

Cel si mai bun demonstreaza, iar cel mai bun inspira. 

Invatatorul este cel care controleaza cel mai mult atmosfera morala din clasa. La urma urmei, 

influenta cea mai mare nu este prin vorbe, ci prin personalitate. Un profesor cu un suflet bun care 

preda istorie, matematica sau biologie este de mai mult folos pentru formarea caracterului in elevi 

decat un profesor usuratec care preda un curs biblic. 

INVATATURA 

Invata si din greselile altora, nu vei avea timp sa le faci tu pe toate. 

Cineva a calculat ca perioada in care invatam cel mai mult trebuie sa fie pe undeva intre 4 ani si 18 

ani. La 4 ani stim toate intrebarile. La 18 ne purtam de parca am sti toate raspunsurile. 

Sunt doua lucruri pe care nu le pot face pentru tine:  

sa mananc in locul tau si sa invat in locul tau. 

Multi asa numiti "evlaviosi" prefera sa studieze toata ziua Biblia,  

in loc sa caute sa o puna in practica. 



De multe ori, ceea ce conteaza este ce inveti dupa ce ai terminat scoala. 

Nu poti invata prea multe lucruri noi, daca n-asculti decat de tine insuti. 

INVIERE 

Crestinismul incepe acolo unde se sfarsesc toate religiile  

- cu invierea. 

Evanghelia nu explica invierea; invierea explica Evanghelia! 

Crestinismul nu este o religie, ci o relatie cu o persoana de dincolo de inviere. 

 JUDECATA  

Cugeta la trei lucruri si vei scapa de pacat: sa sti ca deasupra ta este un ochi care vede tot, o 

ureche care aude tot si ca toate faptele tale sunt scrise intr-o carte. - Simon Ben Gamaliel. 

Vom fi judecati dupa credinciosie, nu dupa succes. 

JUSTIFICARE 

Cel care se scuza spunand ca este la fel de bun ca jumatate din Biserica,  

nu mentioneaza despre care jumatate este vorba ... 

JUSTITIE 

Este bine ca "dreptatea este oarba",  

altfel ar rosi de rusine daca ar vedea unele lucruri care se fac in numele ei. 

 

 

LACRIMI  

Lacrimile varsate pentru tine dovedesc slabiciune,  

cele varsate pentru altii sunt un semn de putere. 

Mai multe lacrimi sunt varsate in salile de teatru pentru tragediile inscenate,  

decat in Bisericile noastre in fata adevaratelor tragedii. 

LAUDA 

Flatarea este arta de a spune altuia exact ceea ce gandeste el despre sine. 

Daca nu gasesti ce sa spui bun despre cineva,  

spune-i ca este tipul care nu poate fi flatat. 

Cel care lauda pe toata lumea, nu lauda de fapt pe nimeni! 



Grecii aveau dreptate:  

multi stiu cum sa linguseasca,  

dar foarte putini stiu cum sa laude. 

Daca cei crestini L-ar lauda mai mult pe Dumnezeu,  

necredinciosii s-ar indoi mai putin de existenta Lui! 

Un laudaros este verisor bun cu mincinosul. 

Chiar si o piatra funerara gaseste ceva bun de spus despre unul care e la pamant. 

Lauda nemeritata este ironie deghizata. 

Daca cineva merita sa fie laudat, lauda-l acum;  

nimeni nu-si poate auzi eulogia de la propria inmormantare. 

Lauda este cheia pentru deschiderea lacatului de indiferenta. 

LACOMIE 

La putine trebuinte, tot mai multe si mai mari dorinte. 

Daca ai putea auzi povestile spuse de banii care-ti trec prin mana, n-ai mai vrea sa te atingi de ei. 

Cati indivizi care si-au vandut trupul si sufletul pentru ei! De cate ori au fost folositi pentru crime, 

pentru betie, pentri prostitutie, pentru mita si pentru arme de razboi! Banii sunt patati cu lacrimi si 

cu sange. Nicio bautura alcoolica nu imbata asa de repede si asa de degradant ca ei! 

LEGE 

Legea este temelia, liantul societatii.  

O lege buna ne fereste si de pericolul tiraniei si de amenintarea anarhiei. 

Legile protejeaza pe orice cetatean care ... reuseste sa-si angajeze un avocat bun. 

De prea multe ori, juriul este compus din 12 oameni  

care trebuie sa hotarasca cine a avut un avocat mai bun. 

Este mai usor sa faci anumite lucruri legale, decat sa le faci legitime. 

Natura veche (firea pamanteasca) nu poate respecta Legea;  

natura noua nu are nevoie de Lege. 

Lumea noastra devene din ce in ce mai mult un ospiciu de nebuni in care pacientii incearca sa preia 

conducerea. Bolnavii ii sfatuiesc pe doctori ce tratament sa le prescrie, elevii cer sa fie invatati dupa 

cum le place lor, copiii incearca sa conduca familia, iar membrii bisericilor - nu Duhul Sfant - preiau 

puterea in Biserica. O asemenea stare de lucruri prevesteste intotdeauna aparitia unui dictator, a 

unuia care sa impuna o anumita stabilitate in lucruri. Un asemenea dictator, Anticristul, isi asteapta 

curand ultima lui chemare in scena. 

LEGILE LUI MURFY & Co. 

Legea lui Murfy: daca ceva se poate strica, atunci se strica. 

Consecinte: Nimic nu e asa cum pare. 



Daca o experienta se poate rata in patru moduri diferite, si se elimina aceste posibilitati, imediat 

apare a cincea. 

Daca evenimentelor li se permite o desfasurare libera ele progreseaza din rau in mai rau. 

Ori de cate ori ne pregatim sa facem ceva, de fiecare data apar probleme mai urgent de rezolvat. 

Este imposibil sa se rezolve orice problema fara greseala, deoarece greselile sunt mai ingenioase 

decat noi. 

Natura umana este de partea greselilor ascunse. 

Natura umana este parsiva. 

Conceptia lui Murfy despre valoare: Lucrurile se distrug direct proporti-onal cu valoarea lor. 

Revizuirea acestui concept: Totul se distruge deodata. 

Exceptia a-VII-a a lui Zimurg: Daca cade, atunci se prabuseste. 

Legea a doua a lui Scott: Daca se descopere o eroare, si se remediaza la timp, vom descoperi ca 

inainte de remediere era mai bine. 

Legea lui Finagle: Daca experienta a reusit, probabil s-a strecurat undeva o greseala. 

Legea lui Puder: Ce incepe bine se termina rau; ce incepe rau se termina si mai rau. 

Legile lui Klipstein: Orice sarma taiata dupa dimensiune se dovedeste a fi mai scurta. 

Dupa ce s-a asamblat mecanismul, raman intotdeauna piese in plus. 

Legile societatii proiectantilor cu inclinatii filosofice, pentru ingineri naivi: In orice calcule au loc 

toate greselile posibile. 

In orice calcule, orice greseala actioneaza in sensul producerii pagubelor maxime posibile. 

In orice formula, marimile constante (mai ales cele luate din manuale ingineresti) trebuie 

considerate variabile. 

Parametrul cel mai important al unui proiect are probabilitatea maxima de a fi omis. 

Schimbarile fundamentale dintr-un proiect se impun intotdeauna tocmai atunci cand proiectul este 

terminat. 

Orice interval de timp necesar pentru transporturi trebuie inmultit cu 2,00. 

Informatiile date de furnizor in legatura cu performantele tehnice trebuiesc inmultite cu constanta 

0,5. 

Informatiile date de oamenii de afaceri trebuie inmultite cu 0,25. 

Informatiile date de vizionari trebuiesc divizate cu 3,14. 

Piesa necesara pentru intretinere sau reglaj se procura cel mai greu. 



Legea lui Watson: Fiabilitatea unui mecanism este invers proportionala cu numarul si importaanta 

persoanelor care-l tin sub observatie. 

Postulatul lui Horner: Experienta profesionala este direct proportionala cu numarul instalatiilor 

distruse. 

Legea lui Maier: Daca faptele reale nu corespund teoriei trebuie sa scapam de ele. 

Legea lui Peer: Solutia problemei schimba radical natura problemei. 

Prima lege a ciclismului: Toate drumurile merg pe panta in sus si cu vantul in fata. 

Legile lui Richard despre posesiuni: Orice obiect pastrat un timp suficient de indelungat, in final se 

poate arunca. 

Reciproca: Orice obiect aruncat devine indispensabil imediat ce nu mai poate fi recuperat. 

Legea lui Antony despre violenta: Nu forta - fa rost de un ciocan mai mare. 

Legea lui Hendrikson: Daca solutionarea unei probleme necesita mai multe sedinte, cu timpul 

devine mai importanta sedinta. 

Legea lui Atwood: Nu se pot pierde carti imprumutate. Exceptie fac doar acele carti la care tinem 

foarte mult. 

Legea gravitatiei subiective: Fiecare obiect cade astfel 'ncat sa produca paguba cea mai mare. 

Consecinta lui Jennings: Probabilitatea ca painea cu unt sa cada cu untul 'n jos este direct 

proportionala cu pretul covorului. 

Legea perversitatii naturii: Este imposibil sa se prevada care fata a painii sa se unga cu unt.  

Legea lui Felt: Niciodata sa nu repetam experientele reusite. 

Legea lui Segal: Cine are un ceas, stie cat e ora. Cine are doua ceasuri niciodata nu stie cu 

certitudine. 

Postulatul lui Pardo: Tot ceea ce e bun in viata este sau ilegal, sau imoral sau ... ingrasa! 

Comentariul lui Churchil despre om: Cateodata, oamenii se impiedica de adevar, dar, de cele mai 

multe ori, se ridica si merg mai departe. 

Ipoteza lui Turkovitz: Uneori si canibalul este satul de oameni. 

Axioma lui Cole: Cantitatea de inteligenta este constanta pe pamant; doar populatia este in 

continua crestere. 

Legea lui Katz: Oamenii si tarile vor proceda in mod rational doar atunci cand vor epuiza toate 

celelalte posibilitati. 

Legea lui Weiler: Nimic nu este imposibil daca trebui sa-l faca altul. 

Legea lui Chrisolm: De cate ori se pare ca lucrurile merg bine, ai trecut ceva cu vederea. 



Legea sforaitului: Cei care sforaie adorm intotdeauna primii. 

Legea Hydrodinamicii: Cand un corp este scufundat in apa ... suna telefonul. 

Legea lui Bogovich: Cel care ezita are probabil dreptate. 

Legea lui Conor: Daca un document este strict secret, va fi uitat in masina de copiat. 

LENE 

Pentru ca lenea merge asa de incet,  

ea este prima pe care o ajunge din urma saracia. 

Cei putini din varful piramidei s-au catarat singuri;  

cei multi de la baza ei asteapta sa se urce cu ... ascensorul! 

Trebuie sa recunoastem ca multi dintre noi avem o "viziune de tip Samaria",  

dar zel doar pentru "Ierusalim". 

Cu cat este mai lenes cineva, cu atat face mai multe planuri ... pentru maine! 

Unii oameni sunt ca bataturile, nu se arata decat dupa ce treaba este gata. 

Lenea creste pe oameni ca iedera. Ea se aseaza pe oameni ca o panza de paianjen  

si se transforma apoi intr-un lant de otel. 

Cea mai mare tragedie a cuiva nu este ca are doar un singur talent,  

ci ca nu-l foloseste nici pe ala. 

Unii ar trebui sa fie tare fericiti ca nu sunt platiti cat merita. 

Cand ii bate norocul la usa, lenesul se plange de ... prea mult zgomot. 

Doctorul: "Ca sa fiu foarte deschis cu dumneata,  

problema dumneatale este lenea." 

Pacientul: "Stiu, doctore, cum se spune insa asta in limba latina,  

ca sa-i spun si neveste-mi." 

Tatal ii spuse copilului: "Nu pot sa merg cu tine la parc.  

Sufar de inertie voluntara." 

Ce pacat ca cei ce se lauda ca ar putea rezolva toate problemele lumii  

stau degeaba pe banca din fata casei! 

Ar trebui sa recunoastem  

ca toti suntem lenesi atat de mult cat ne permite situatia. 

Foarte multi cauta de lucru, dar putini vor sa munceasca. 

Un lenes indolent este un mort care nu poate fi inca ingropat legal. 

Cuvantul "usor" nu apre decat o singura data in Noul Testament  

si atunci este asezat in contextul slujirii:  

"Caci jugul Meu este bun si sarcina Mea este usoara" (Mat. 11:30). 



Nu putem face ce face Dumnezeu, dar nici Dumnezeu nu face  

ceea ce putem si ar trebui sa facem noi. 

Cel care "omoara vremea degeaba" comite sinucidere. 

Oamenii cu capul in nori, lasa prea multe lucruri ... in aer. 

Daca vrei sa ti se realizeze visele, nu dormi pana la amiaza! 

Dumnezeu da de mancare tuturor pasarilor, dar nu le-o arunca in cuib! 

LIBERTATE 

"Hai sa multumim Domnului ca traim intr-o tara in care avem deplina libertate sa spunem orice 

gandim! Bineinteles ...daca nu ne suparam sotia, ... sau prietenii, ...sau seful - si daca suntem 

siguri ca nu ne dauneaza in afaceri." 

Libertatea nu o ai decat in masura in care o dai si altora.  

Altfel esti rob al prejudecatilor. - M.M. 

Libertatea este o moneda cu doua fete: pe una sunt privilegii, iar pe cealalta responsabilitati. Nu se 

poate sa fie privilegii pe ambele fete. Unii ar vrea sa se bucure numai de avantaje, dar se sperie de 

orice lucru care aduce a ... responsabilitate. 

"Liber ca pasarea cerului" este numai o expresie a oamenilor. Pasarile care zboara nu cunosc 

aceasta expresie. Toate animalele salbatice stiu ca ele sunt limitate de bariere de mediu, de teritoriu 

si de acel ceva inefabil pe care oamenii il numesc "instinct". Cand toate acestea sunt luate in 

consideratie, ajungem la concluzia ca fiecare avem "colivia" limitarilor noastre. 

Aflam libertatea cand Il gasim pe Dumnezeu si ne-o pierdem cand Il pierdem pe El. 

Libertatea este privilegiul de a ne elibera de lucrurile care nu ne plac,  

pentru a deveni robii lucrurilor care ne plac. 

Candva urlam ca leii dupa libertate, acum behaim ca mieii dupa securitate! Solutia oamenirii nu este 

in ocrotirea pe care ne-o dau guvernele, ci in oamenii liberi peste care nu domneste nimeni in afara 

lui Dumnezeu. 

"Nu uita: unul dintre sinonimele "libertatii" este si "fara-de-legea!"  

Nu fii nihilist, ci crestin!" 

Libertatea de expresie nu-i da nimanui dreptul sa strige:  

"Foc!" intr-o sala de teatru arhiplina. 

Cand libertatea distruge ordinea, dorinta dupa ordine va pune capat libertatii. 

Oamenii liberi pot scapa de pericolul de a intra sub stapanirea altora,  

daca invata sa fie stapani pe ei insisi. - Theodore Roosevelt 

Cand i-ai luat unui om tot ce are, l-ai scapat din stapanirea ta.  

Cel ce nu mai are ce pierde si-a regasit, in mod paradoxal, libertatea. 

- Alexander Solzenitin 

Este imposibil sa inrobesti social sau mental un popor care citeste Biblia. 



Prea multi oameni tanjesc dupa libertate  

doar pentru a-si permite sa faca "lucruri neingaduite". 

Libertatea sclavilor se masoara dupa lungimea lanturilor. 

Ca o regula generala, libertatea unui popor se poate vedea  

dupa cat de tare isi permit sa rada. 

Ar trebui sa fim fericiti ca traim intr-o tara  

unde se pun lanturi la roti, nu la hoti (?). 

Nici o Constitutie din lume, nici un tribunal si nici o lege nu poate salva libertatea  

daca ea a murit deja in mintile si inimile oamenilor. 

Libertatea este uneori un alt fel de a spune ca nu mai ai nimic ce sa pierzi,  

asemeni indragostitului ramas "liber" atunci cand l-a parasit iubita.  

(Country Song) 

LIDERI 

Oricine poate conduce o corabie cand marea este linistita. 

In America poti sa spui orice vrei, dar ... nu te asculta nimeni! 

Ne consumam jumatate din timp cautandu-ne lideri, iar cealalta jumatate  

atarnandu-i pe crucea propriilor noastre prejudecati. 

Cel ce nu stie sa se supuna, nu are dreptul sa conduca. 

Un bun conducator stie intotdeauna sa-si asume putin mai multa vina  

decat merita si ceva mai putin merit decat i se cuvine. 

Cinci la suta din oameni gandesc cu adevarat. Zece la suta doar cred ca gandesc. Restul de optzeci 

la suta ar prefera mai degraba sa moara, decat sa gandeasca. Primii cinci la suta produc 

adevaratele schimbari din lume. 

Dupa ce un adevarat lider si-a implinit cum se cuvine slujirea, multimea va spune:  

"Noi am facut-o, singuri." 

Un lider este unul care are doua caracteristici majore:  

stie unde merge si este in stare sa-i faca pe ceilalti sa-l urmeze. 

Liderii trebuie sa fie suficient de apropiati de ceilalti ca sa-i poata intelege,  

dar suficient de inaintea lor ca sa-i poata motiva la progres. - John Maxwell 

Un lider este un om obisnuit cu o vointa neobisnuita. 

Pesimistul se plange ca vantul bate dintr-o directie contrara, optimistul spera  

ca vantul isi va schimba directia, capitanul vasului ajusteaza pozitia panzelor. 

Daca vezi o naparca, omoar-o, nu convoca un "Comitet pentru serpi." 

Nu incerca sa fii prea optimist;  

este imposibil sa zambesti si sa fluieri in acelasi timp. 



Optimistul n-are frana. Pesimistul n-are ... motor. Asa ca un om de succes  

are motivatia optimistului si prudenta unui pesimist. 

Un lider bun ii face pe altii sa aiba incredere in el; un lider si mai bun ii face pe oameni sa aiba 

incredere in ei insisi. Cel mai bun lider ii face pe oameni sa aiba incredere in Dumnezeu. - M.M. 

Pretul platit de lideri este singuratatea. 

In fiecare generatie, majoritatea indiferenta este condusa de o minoritate de activisti. Cei multi, dar 

apatici, sunt stapaniti de cei putini, dar intreprinzatori. Cei ce dau insa cu adevarat tonul vietii 

sociale, in economie, filosofie, religie si in toate celelalte domenii sunt cei ... pasionati. O mana de 

oameni care "ard" pentru un ideal dau culoarea si directia specifica a unei generatii. Apropo, care 

este ... pasiunea ta?  

- Shopenhauer 

O gloata de oameni are multe capete, dar nici un creier. 

Cand te inalti ca un vultur, nu te mira ca atragi atentia vanatorilor. 

LIMBAJ 

Cea mai mare virtute a limbajului este claritatea si nimic nu-l face s-o piarda  

mai mult decat folosirea de cuvinte nefamiliare. - Hipocrat 

Iata cele mai indragite expresii din limba noastra:  

"Te iubesc." 

"Masa e gata." 

"Esti iertat." 

"Poti sa dormi pana la amiaza." 

"Pastreaza restul." 

"Uite banii aia pe care ti-i datoram ..." 

Caty s-a impiedicat de o bordura.  

"Am stiut ca mi se va intampla AIA."  

Profesorul incerca sa o corecteze:  

"Am stiut ca mi se va intampla ASTA."  

"Oh", exclama Caty, "si dumneavoastra?" 

Daca punem cuvantul "dar..." dupa cuvantul Dumnezeu, fraza arata paralizie. Cand insa punem 

acelasi "dar..." inaintea cuvantului Dumnezeu, fraza primeste sonoritate de putere! 

Unii folosesc limbajul pentru a-si exprima gandurile,  

alti pentru a si le ascunde, iar altii in locul gandurilor. 

Ca si asternutul, limbajul arata frumos cata vreme este curat. 

LINGUSIRE 

Nu se poate ca cineva sa-ti fie si lingusitor si prieten. 

Lingusirea arata uneori ca prietenia, dupa cum si cainele seamana  

din anumite puncte de vedere cu ... lupul. 

Lingusirea trebuie tratata ca parfumul: miroaso-o si bucura-te, dar n-o "inghiti." 

LITERATURA 



Pus sa parafrazeze expresia: "Avea o anumita inclinare spre literatura, un student a spus: Avea 

umerii foarte adusi in fata din cauza pasiunii cu care scria... " 

In stiinta, citeste lucrarile cele mai recente; in literatura, cautale pe cele din vechime.  

Clasicii literaturii sunt intotdeauna la moda. 

LOGICA 

Invatatorul: "Care este mai important: soarele sau luna?" 

Elevul: "Bineinteles ca luna, pentru ca lumineaza cand este intunerec." 

LUCRU 

Este o greseala sa nu mai cauti de lucru de indata ce ai reusit sa-ti gasesti o slujba. 

Exista o singura lucrare in care poti incepe "de sus": sa sapi o groapa. 

LUMINA 

Nu este destul intunerec in tot universul ca sa stinga lumina unei plapande candele. 

Nu pretind ca stiu prea multe despre natura sau viteza luminii;  

sunt convins insa ca ea ajunge mult prea devreme la geamul meu dimineata. 

LUNA DE MIERE 

Luna de miere este un concediu  

pe care ni-l luam inainte de a lucra pentru un nou sef. 

LUX 

Pentru omul modern, luxul este ceva nu neaparat necesar,  

dar de care nu te poti lipsi cu placere. 

Reclamele sunt anunturi despre lucrurile de care ne putem lipsi. 

Ura este un lux pe care nu ni-l putem permite. 

Rasul este cel mai ieftin articol de lux. El face sa circule mai repede sangele, ne indrepata pieptul, 

ne electrizeaza nervii, curata creierul de paienjenisul ideilor, dand intregului organism o adevarata 

cura de sanatate. 

Lenea este un lux pe care doar putini si-l pot permite. 

Luxul de ieri sunt datoriile de azi. 

Diferenta intre necesitate si lux este daca vecinul tau are deja ceea ce vrei tu ... 

Pofta dupa lux intra timid in casa mai intai ca un musafir,  

se transforma apoi in gazda  

si sfarseste prin a ne deveni tuturor un nemilos stapan. 

 



 

MAHALA  

Singura, adevarata mare placere a mahalalei: nu bautura, nu sexualitatea, nu banii, ci relatia cu 

celalalt - de teama singuratatii - sub intreitul ei aspect de vaicareala, clevetire si cearta. 

Mahala nu este doar un teritoriu, ci o stare de spirit. Mahalagiul modern e un ins care, in secret, nu 

pretuieste nimic. Nu-i dispretuieste pe ceilalti fiindca li s-ar simti superior, ci din pricina ca, in 

subconstient, se dispretuieste pe el insusi. Nevoia lui de a murdari tot ceea ce se afla in jur i se 

trage de la sentimentul murdariei in care se scalda. Chiar daca vremelnic se afla "la vedere", 

mahalagiul e ros de sentimentul ratarii si de spaima ca n-are nimic "in spate." E slugarnic "puterea" 

chiar si atunci cind o critica si vede lumea doar in alb si negru. Vocatia lui e aceea de turnator sau 

de laudator cu simbrie. 

In afaceri, n-are cuvint, fura si, mai ales, isi bate joc de bani. Mai intii isi cumpara masina de lux si 

de-abia dupa aceea socoteste daca are bani si de casa. Isi trimite copiii la studii in strainatate, dar 

le arata cotul parintilor sai, care de-abia se tirasc din banii de pensie. Si din pricina ca isi simte 

inconsistenta personala, scuipa la picioarele celor care sint desemnati cu misii inalte, ca sa arate ca 

nu-i pasa de nimic. El nu analizeaza, ci spurca, daca-l intrebi de convingeri, iti ride in nas, iar daca 

isi tradeaza micile lui preferinte face din asta principiu, chiar daca, pentru el, principiile nu sint mai 

importante decit stergatoarele de pantofi, ghete sau bocanci. - Cristian Teodorescu 

MAJORITATE 

Majoritate inseamna uneori ca toti ignorantii sunt de aceiasi parere. 

MAMA 

Mamele scriu cu mainile lor gingase In inima copiilor  

ceea ce vantul aspru al vietii nu va reusi niciodata sa stearga. 

O casa moderna este un loc in care toate lucrurile pornesc  

si se opresc printr-o simpla apasare de buton. Cu exceptia copiilor ... 

Adevaratul camin nu este cladit cu mainile, ci cu inima. 

O casa micuta poate cuprinde tot atata fericire cat o casa foarte mare. 

Usa casei tine conflictele afara si dragostea inauntru. 

Mana care sta pe leaganul copilului, conduce lumea de maine. 

De prea multe ori, parintii care n-au stiut de placeri din cauza trudei  

isi dau banii pe mana unor copii care stiu doar de placeri,  

dar nu vor sa stie de munca. 

Mamele noastre sunt fiinte handicapate:  

Dumnezeu nu le-a dat decat ... doua maini. 

Daca teoria evolutiei este adevarata,  

cum de n-au mamele decat doua maini? 



Dintre toate calmantele din lume,  

cel mai eficace este ... sarutul unei mame. 

Fiecare fiinta umana ar trebui sa aiba trei case:  

o cladire in care sa se adaposteasca,  

o Biserica in care sa se simta ca acasa si o casa cereasca. 

Una din cele mai frecvente intrebari din casele moderne:  

"Unde mergem diseara?" 

Mama este singura fiinta capabila sa-si imparta iubirea intre cei zece copii ai ei  

si totusi sa i-o dea fiecarauia intreaga. 

Multe case aratoase sunt "altceva"  

si de obicei mult mai putin decat un "camin". 

Unele mame isi iubesc copiii in mod egoist, de parca copiii ar exista pentru propria lor implinire. 

Altele mame isi iubesc copiii ca niste sclave, de parca ele insele n-ar exista decat ca sa le fie de 

folos copiilor. Exista insa si mame care au gasit calea cea buna si-si iubesc copiii cu spirit de 

sacrificiu, considerand ca si ele si copiii lor exista doar ca sa faca voia Domnului.  

Multe din lucrurile vietii vin in grupuri de doua, trei sau chiar mai multe. Sunt mii de trandafiri, stele 

si asfintituri. Chiar si frati avem mai multi, si rude, si prieteni. Dumnezeu nu ne-a daruit insa in 

toata lumea decat o singura ... mama. 

"Acasa" este locul spre care te trage inima. 

Un tata poate intorce spatele copilului sau, fratii si surorile pot deveni dusmani de moarte, soti si 

sotii pot ajunge la divort, dar dragostea de mama supravietuieste tuturor incercarilor. In faima sau 

in dispret, in saracie sau belsug, in sanatate sau boala, in cinste sau in puscarie, inima de mama 

continua sa stea lipita inseparabil de copilul ei, iubind statornic si sperand nestramutat ca odorul ei 

se va indrepta si va fi pana la urma bine. Ea nu poate uita zambetul pruncului care-i lumina fata, 

rasul zglobiu si nevinovat si zburdalnicia aventuroasa a copilariei. O mama poate crede orice, afara 

de faptul ca copilul ei nu mai este bun de nimic. In ochii ei, el are intotdeauna intelegere pentru ieri, 

scuze pentru azi si sanse extraordinare pentru maine. 

Copiii sunt ancorele unei mame. 

Cararea unei femei este intr-adevar presarata cu flori;  

dar de obicei ele nu infloresc inaintea pasilor ei, ci in urma lor. 

MARTIRI, MARTURIE 

Sangele martirilor este samanta Bisericii. - Jeronim. 

Exista doua cai de a raspandi lumina:  

sa fii tu izvorul ei sau sa fii obiectul care o reflecta. 

Christos a murit pentru tine pentru ca tu sa poti sa traiesti pentru El. 

Orice fricos il poate lauda pe Christos,  

dar se cere curaj pentru cel care vrea sa-L si urmeze. 

Curajul inseamna sa mai rezisti macar inca cinci minute. 

Curajul inseamna sa sti de ce lucruri sa nu te temi. 



A depune marturie inseamna a trai o viata care n-ar avea nici un sens  

daca n-ar exista Dumnezeu. 

S-ar putea ca oamenii sa se indoiasca de ceea ce spui,  

dar vor fi convinsi de ceea ce faci. 

Prea multi crestini se inseala crezand  

ca sunt chemati sa fie avocati penntru Christos!  

Depune marturie frate si treci mai departe! 

Unii crestini sunt ca raurile arctice: inghetate la gura. 

Un tiran moare si domnia lui inceteaza.  

Un martir este ucis si ... domnia lui abea incepe. 

MATEMATICA VIETII 

Scade din tristetea altora. 

Inmulteste-le fericirea, 

Aduna amintiri frumoase, 

Imparte din averea ta cu altii. 

MATERIALISM 

"Cei blanzi vor mosteni pamantul" (Mat. 5:5). Cel care se foloseste de pamant pentru a sluji 

imparatia cerurilor va mosteni pamantul; cel de care se foloseste pamantul va fi mostenit de 

pamant. Fiecare alergam de dimineata pana seara. Va intreb: "pentru ce?" Cel care se foloseste de 

pamant ca sa promoveze sistemul de valori al imparatiei lui Dumnezeu va mosteni pamantul, dar 

cel care ar aduce si imparatia cerurilor ca sa castige astazi pamantul, dand din coate si calcand in 

picioare, va fi mancat de viermi si va fi mostenit de pamant. - Beniamin Faragau 

MATURITATE 

A fi matur inseamna a fi in stare sa-ti faci datoria fie ca esti supravegheat sau nu; inseamna sa fi in 

stare sa termini ceea ce ai inceput, sa poti purta bani in buzunar fara sa simti imediat nevoia sa-i 

cheltuiesti si mai inseamna sa poti suporta o nedreptate fara sa incerci sa-ti faci singur dreptate. 

"Lin curge apa cand e vadu-adanc!" 

-Shakespeare 

Maturitatea incepe atunci cand fostii tai colegi de clasa sunt atat de carunti,  

ridati si cheli, ca nu te mai recunosc ... 

La doua zeci de ani domneste sentimentul,  

la trei zeci de ani vointa, iar la patruzeci, judecata. 

MAXIME 

Maximele sunt pastile de bun simt condensat  

folosite la tratarea bolilor de caracter. 

Colorile palesc, temple ajung in ruina, imperiile se prabusesc,  

dar cuvintele inteleptilor dainuiesc peste secole. 

Ca si banii cu doua fete, ca si concluzia necesara din doua aspecte contrare, maximele vin deobicei 

in perechi. Lucrul este evident mai ales atunci cand citesti "Proverbele" Bibliei. 



MARETIE 

Maretia nu este niciodata a oamenilor, ci doar imprumutata,  

ca lumina soarelui intr-un bob de roua. Numai Dumnezeu este maret. 

Ideile mari au fost intotdeauna simple.  

La fel sunt si oamenii cu adevarat "mari." 

Oamenii mari nu se simt niciodata mari.  

Oamenii mici nu se simt niciodata mici. - Proverb chinezesc 

Popularitatea este masura in care placem oamenilor,  

maretia este masura in care Ii placem lui Dumnezeu. 

Adevarata maretie cauta intotdeauna sa lucreze in taina  

si sa treaca neobservata. 

MARINIMIE 

Sapte lucruri pe care nu le vei regreta niciodata: 

Sa arati bunatate unei persoane in varsta. 

Sa distrugi o scrisoare scrisa la nervi. 

Sa-ti ceri scuze, salvand o prietenie. 

Sa opresti o cearta pe cale sa distruga reputatia cuiva. 

Sa-l ajuti pe un adolescent sa se gaseasca pe el insusi. 

Sa-ti faci timp ca sa faci ceva frumos pentru mama ta. 

Sa accepti parerea lui Dumnezeu despre orice lucru. 

MARTURISIRE 

Adesea, ne marturisim greselile mici, doar ca sa ni le ascundem pe cele mari. 

MANDRIE 

Mandria este asa de vicleana ca daca nu veghem ajungem sa fim mandri de smerenia noastra! Asa 

s-a intamplat cu invatatoarea de scoala Duminicala, care, la terminarea lectiei despre vamesul 

smerit si fariseul mandru, i-a indemnat pe copii: "Haideti acum sa-i multumim Domnului ca noi nu 

suntem asa de mandri ca fariseul din Biblie." (!) 

Cine are o parere prea buna despre sine nu este un bun judecator al naturii umane. 

Un om plin de sine este intotdeauna gol in ochii celorlalti. 

Mandria enerveaza pentru ca este monotona:  

ea povesteste intotdeauna orice istorie si orice isprava la persoana a-I-a. 

Multi curcani nu s-ar mai infoia asa de tare in fata gospodarului  

daca ar putea vedea putin in viitorul care-i asteapta. 

Cel ce se iubeste prea mult pe sine insusi, n-are prea multi rivali. 

Un om mandru este asemanator cocosului care isi inchipuie ca, in fiecare dimineata,  

soarele se trezeste devreme si rasare doar ca sa-l auda pe el cum canta. 

Nimeni nu este mai gol ca cel plin de el insusi. 



Daca ar fi sa enumeri zece oameni inteligenti din orasul tau, care ar fi ceilalti noua? 

Cu cat ai mai multe, cu atata ii esti mai dator lui Dumnezeu, asa ca nu vad  

de ce te-ai putea mandri cand traiesti ca un datornic! 

Ii poti identifica pe cei mandrii dupa ceata care li se lasa in priviri  

de indata ce conversatia nu mai este despre ei insisi. 

Mandria este o boala ciudata, ea face greata celor din jur, nu celui ce o are! 

Um om care are o parere prea buna despre el insusi este ca si cel ce calatoreste cu balonul. Toti 

oamenii ii par mai mici decat sunt ei in realitate, dar, in acelasi timp, toti il vad pe el mai mic decat 

se crede el. 

Daca vrei sa vezi cat esti de important, baga-ti degetul in apa,  

iar cand il scoti, uita-te sa vezi cat de mare este gaura in urma lui. 

Trebuie sa-ti fie mila de cel arogant, el nu are prieteni adevarati! Cand ii merge bine, nu cunoaste 

pe nimeni; cand ii merge rau, nu-l cunoaste nimeni. 

Exista o categorie de oameni care nu pot trece niciodata cu vederea o facere de bine 

-atunci cand ei au facut-o! 

MANGAIERE 

Dumnezeu nu ne mangaie ca sa ne faca sa ne simtim confortabil, ci pentru a ne invata sa fim 

mangaietori pentru altii. Farurile de navigatie sunt instalate de obicei in urma insistentelor celor 

care erau cat pe ce sa se inece. Acolo unde nimeni nu sufere, nimanui nu-i pasa. 

Inainte de a putea sterge lacrimile altuia trebuie sa inveti sa plangi tu insuti. 

MANIE 

Mania este un acid care deterioreaza mult mai mult vasul in care este tinut  

decat substantele peste care este turnat. 

Cu cat un om stie mai putin, cu atat este mai usor de convins ca stie totul. 

Cel care nu se manie pe rau, n-are nici un fel de entuziasm pentru bine. 

Oricine a reusit sa te enerveze, a reusit sa te biruiasca. 

Mania, ca si focul, pana la urma se stinge; dar ce facem cu cenusa? ... 

Cu fiecare minut in care te enervezi pierzi 60 de secunde de fericire. 

Mania este o piatra aruncata intr-un cuib de viespi. 

Cei mai nervosi oameni pe care i-am intalnit  

au fost aceia care stiau ca nu au dreptate. 

Mania este un vant care stinge flacara ratiunii. 

In definitia apostolului Iacov: "Mania este o revarsare de rautate" (Iac. 1:19-21). Problema nu este 

de comportament, ci de continut. Ce ai in tine se revarsa in afara . 



Data viitoare cand simti ca te enervezi, intreaba-te: "Merita acest lucru sa-mi obosesc nervii din 

cauza lui si sa-mi stric sanatatea? Merita sa-i jignesc pe ceilalti si sa ma port acum ca un caraghios? 

S-ar putea sa pierd un prieten sau sa ranesc pe cineva pe care-l iubesc?" Tine mereu in minte ce 

zicea Seneca: "Cea mai buna cura pentru vindecarea starilor de nervi este amanarea." 

Mania este o anomalie in care limba lucreaza mai repede decat mintea. 

Mania este o nebunie de moment. (Horatiu) 

MANTUIRE 

Nici un om nu este asa de bun ca sa se poata mantui singur  

sau asa de rau ca sa nu-l poata mantui Dumnezeu. 

Natura ne-a format, pacatul ne-a deformat, scoala ne-a informat; societatea ne-a reformat, dar 

numai Christos ne-a transformat: "Cine este in Christos este o faptura noua!" 

Unii si-au programat sa se pocaiasca in ceasul al unsprezecelea, dar mor ... la 10:30. 

S-ar putea sa-L cautam pe Dumnezeu cu capul, dar de gasit, Il gasim cu inima. 

Un pastor al unei Biserici a intrebat-o pe o tanara care dorea sa fie primita ca membra a Bisericii 

daca s-a petrecut o schimbare in inima ei. Ea a raspuns: "Da"! "Ai fost o pacatoasa inainte?" a 

intrebat-o pastorul. "Da", a raspuns tanara. "Acum esti pacatoasa?" Tanara a raspuns din nou: 

"Da"! "Atunci, care este diferenta"? a insistat pastorul. Dupa o sovaire de o clipa, tanara a raspuns: 

"Inainte de a veni la Christos fugeam dupa pacat, acum fug de pacat". 

A spune: "Nu sunt destul de bun ca sa vin la Christos" este ca si cum ai spune:  

"Nu sunt destul de sanatos ca sa ma duc la spital." 

Cine este nascut din Dumnezeu trebuie sa semene din zi in zi mai mult cu ... Tatal! 

MEDIC 

Adevarata dragoste este gata sa-i ajute pe altii  

chiar si atunci cand le provoaca durere. 

Fane a descifrat in sfarsit ce inseamna hieroglifele mazgalite de doctor pe reteta pe care trebuia s-o 

dea el farmacistului: "Eu mi-am luat cei 5.000 de lei. Acum este randul tau."  

Un doctor din ... o duce atat de bine incat, din cand in cand, isi permite chiar sa mai spuna cate 

unui pacient ca este "sanatos tun." 

Este un avantaj sa fi sarac, medicul te vindeca mult mai repede ... 

Neuroticul cladeste castele in aer, psihoticul locuieste in ele,  

iar psihiatrul incaseaza chiria. 

MEDICINA 

Saptezeci la suta din pacientii care se duc la doctor s-ar putea vindeca si singuri daca ar sti sa 

renunte la temeri, la ingrijorari si la o alimentatie dezordonata. 

Intre prieteni: "Chirurgul mi-a lasat la operatie un burete in stomac".  

"Si te doare?" "Nu, dar am o sete..." 



Experienta mi-a aratat ca cel mai bun leac este odihna si postul. 

Afis in cabinetul unui medic crestin renumit: "Toata viata, eu am curatat si pansat rani; Dumnezeu a 

fost insa Cel care le-a vindecat." 

S-ar putea ca un doctor sa scrie indescifrabil retetele,  

dar notele de plata sunt intotdeauna ... foarte clare. 

Daca iei in consideratie preturile pe care le cer azi doctorii ajungi la concluzia ca cele mai scumpe 

pietre nu sunt cele pretioase, ci pietrele de la rinichi si de la fiere! 

MEDICAMENTE 

Dintre toate medicamentele, cel mai bun leac este ... o sotie buna. 

La preturile de azi, orice pastila este din ... prafuri amare. 

S-a inventat un nou regim pentru cura de slabit cu "calmante";  

nu prea pierzi din greutate, dar ... nu-ti mai pasa. 

Unele leacuri sunt mai periculoase decat boala! 

MEDIE 

Este ceva straniu cu pozitia de mijloc. A fi la nivel mediu inseamna a fi in acelasi timp cel mai rau 

dintre buni si cel mai bun dintre cei rai. 

Faptul ca cei mai multi nu se straduiesc sa faca ceva deosebit  

este principalul motiv pentru care nivelul mediu este atat de jalnic. 

Cel ce sta cu un picior intr-un cazan cu apa fiarta si cu celalalt intr-unul cu gheata,  

o duce, in medie, bine. 

MEDIOCRITATE 

Iata un semn clar de mediocritate: sa ai pareri categorice despre lucruri relative. 

MEDITATIE 

Ceea ce conteaza in final nu este cate carti bune ai citit, cate predici stralucite ai auzit sau cate 

conversatii spirituale inaltatoare ai avut, ci cu cat interes si bunavointa ai staruit in meditatie asupra 

lor. Numai meditatia poate face ca un adevar primit de intelect sa devina parte din tine insuti, din 

caracterul tau, contribuind astfel la cresterea si devenirea ta interioara. 

MEMORIE 

"Cand am dreptate, toti ma uita, 

Cand am gresit, toti si-amintesc!" 

Una dintre cele mai bune functiuni ale memoriei  

este sa ne ajute sa uitam lucrurile neplacute. 

Memoria singura este doar un slab inlocuitor pentru inteligenta. 

Fii atent la ... ce esti atent! Memoria trebuie sa fie un depozit, nu un cos de gunoi. 



Nu uitati ca tot memoria este aceea care ne aminteste ca ... am uitat ceva! 

MILA 

O definitie a milei: "Durerea ta in inima mea". 

Pentru a fi vrednici de mila lui Dumnezeu  

trebuie sa ne recunoastem ... vrednici de mila. 

Privit printr-o lacrima, orice om care plange este fratele tau. 

MINCIUNA 

Cele mai crude minciuni au fost rostite adesea prin tacere. 

Cele mai periculoase minciuni sunt cele care sunt ambalate in haina adevarului. 

Cele mai mari minciuni sunt de obicei cele care contin o mare parte de adevar. 

Cea mai periculoasa minciuna este aceea cu care ne pacalim pe noi insine. 

Doamna, Popescu a fost uimita sa afle ca "praslea" a spus o minciuna. Luandu-l deoparte pentru o 

discutie de la inima la inima, ea s-a apucat sa-i explice plastic despre gravitatea trairii in neadevar: 

"Toti copiii care mint sunt luati de un om negru, cu coarne rosii si cu coada lunga. Sunt dusi pe 

planeta Marte si-i pune la munci chinuitoare in intunerec, pentru cincizeci de ani. Ce zici, mai spui 

minciuni?" "Nu, mama", a raspuns copilul ganditor, "tu le spui mult mai frumos."  

Un mincinos trebuie sa aiba o memorie foarte buna. 

Oricat ar parea de paradoxal, este mult mai usor sa te inseli pe tine insuti  

decat sa-i inseli pe ceilalti. 

Cea mai mare minciuna nu este cea spusa, ci cea traita. 

Una dintre diferentele evidente dintre o pisica si o minciuna  

este aceea ca pisica are doar noua vieti. 

- Mark Twain 

MINTE 

Cineva incerca sa explice neputintele ratiunii  

aratand ca in limba romana putem spune ca: "Mintea" minte...! 

Ideile sunt ca si copiii: ale tale sunt cele mai frumoase! 

Profesorul: "Mintea este cel mai rapid mijloc de comunicatie din lume.  

Unii dintre dumneavoastra sunteti chiar acum ... in China." 

Locurile virane si mintile goale au ceva in comun: devin gropi de gunoi. 

Nu este politicos sa vorbesti cu gura plina sau cu ... capul gol. 

Multi oameni se pierd pe ganduri pentru ca  

ele sunt zone pe care nu le prea frecventeaza. 



Mintea este ca si stomacul: important este nu cat intra in el, ci cat ... digereaza. 

MINUNI 

Nu crede in minuni, lasa-te in voia lor. 

Cea mai mare minune este sa crezi ca poti face una.  

Restul este mult mai simplu ... 

MISIONARISM 

Crestinii merg cu trenul Evangheliei, dar, din pacate,  

multi dintre ei merg la vagonul de dormit. 

Daca n-ar fi fost misionarismul, unde ai fi tu astazi? Fiecare inima fara Christos este un camp de 

misiune, fiecare inima cu Christos este una misionara. 

Am trimite mai mult ajutor misionarilor, daca ne-am duce un timp sa traim in locul lor. 

Unii nu cred in misionarism pentru ca  

valoarea convingerilor lor nu merita sa fie raspandita. 

Predicatorii trebuie sa-L aduca pe Dumnezeu la amvon,  

membrii adunarii trebuie sa-i aduca pe oamenii in sala. 

Oricine vrea sa secere, dar numai putini sunt gata sa ... are. 

Un adevarat misionar este un om al lui Dumnezeu, in locul stabilit de Dumnezeu, facand lucrarea lui 

Dumnezeu, in felul in care o vrea Dumnezeu si spre slava lui Dumnezeu. 

Evanghelia, daca este buna, merita nu doar sa o ascultam,  

ci s-o si spunem la altii. 

Daca Biserica nu misioneaza, fosilizeaza! 

Dumnezeu este liderul miscarii de misiune, Diavolul este seful opozitiei. 

MISCARE 

De cate ori imi vine sa ma misc, stau jos pana imi trece ... 

Cel ce n-are timp sa faca miscare, va avea timp sa se imbolnaveasca! 

MOARTE 

Moartea poate fi asemanata cu linia orizontului, care nu este un sfarsit,  

ci doar o limita a vederii noastre. 

Fricosii mor de mai multe ori inainte de moarte;  

cei curajosi nu gusta moartea decat o data. 

Un sugubat batran spunea nu de mult ca in curand va reusi sa-si adune tot ce are  

intr-o singura cutie. 



Nu stiu cum se face: toti vor sa ajunga in cer, dar nimeni nu vrea sa moara! 

Pe piatra funerara nu se trece contul de la banca. 

Cine a invatat sa traiasca, stie si cum sa moara. 

Bunicul obisnuia sa glumeasca citind rubrica deceselor din ziarul local:  

"Straniu, nu-i asa? Uite cum toti mor in aceasta frumoasa ordine alfabetica!" 

Impotriva parerii generale, cel ce moare, nu scapa de datorii. Dimpotriva! ... 

Moartea nu este un punct final, ci doar o virgula in povestea vietii. 

Intrebata de fiul sau daca ii este teama de moarte, o credincioasa care nu mai avea mult de trait a 

raspuns: "Oh, nu, fiul meu. In curand voi trece Iordanul si stiu ca Tatal meu este stapan pe ambele 

maluri" 

Nu va fie frica de moarte! Cu cat murim mai repede,  

cu atat avem mai mult timp sa fim nemuritori! 

Cea mai folosita arma pentru sinucidere este ... furculita. 

Daca vrei sa fi pomenit si dupa moarte, apuca-te sa scrii ceva vrednic de citit  

sau fa ceva vrednic sa fie pomenit in scris de altii. 

Inscriptie sincera pe o piatra funerara:  

"Ma asteptam eu la asa ceva, dar nu chiar asa de repede ..." 

Ascultandu-l pe vorbitorul necunoscut care se pierduse in elogii la adresa celui mort, sotia 

defunctului sopti la urechea unuia dintre copii: "Du-te si vezi daca cel din cosciug este tata." 

Cand murim, lasam in urma tot ce avem si luam cu noi tot ceea ce suntem. 

Conceptia despre moarte va determina filosofia lui cu privire la viata. 

La sfarsitul turului prin manastire, ateistul ii spune cu compatimire calugarului: "Daca Dumnezeu nu 

exista, ti-ai irosit viata degeaba". Zambind, calugarul a raspuns: "Daca m-am inselat, am pierdut 50 

sau 70 de ani de viata. Dar daca dumneavoastra va inselati, ati pierdut vesnicia". 

MODA 

Moda este ceea ce imiti atunci cand nu-ti cunosti adevarata identitate. 

Expertii modei ne spun ca femeile se imbraca pentru a se exprima pe sine.  

Judecand insa dupa cum se imbraca, multe nu au prea multe de spus ... 

Dintre toate lucrurile pe care le purtam, expresia fetei este cea mai importanta. 

MORALITATE 

Daca existenta nu are o ratiune estetica,  

atunci ea nu mai are nici o ratiune. - Kant 

Credinta noastra are de a face cu ceea ce a spus Dumnezeu,  

nu cu ceea ce spun "expertii". 



Daca, in adevar nu ar exista valori ideale, atunci totul se pierde in materialismul comun si fara nici o 

nadejde. Atunci nu mai avem nici un rost in viata, nici un scop rational si, prin urmare, nici un fel de 

consolare in aceasta lume. Daca dimpotriva, ratiunea insasi, printr-o analiza rece, obiectiva, 

stiintifica, restabileste aceste valori ideale si le aseaza acolo unde trebuie sa stea: in centrul 

activitatii umane, atunci, intr-ucat convingerea astfel obtinuta umple intr-adevar sufletul, intreaga 

viata apare dintr-o data intr-o noua perspectiva. Fecunditatea vietii omenesti, seriozitatea ei, rostul 

ei, numai cu pretul acesta se pot obtine. 

Moralitatea fara religie n-are radacini. Ea devine o traditie schimbatoare, modelata de etica vremii 

si, ceea ce este cel mai grav, considerata de cei puternici doar optionala. 

MULTUMIRE 

Sunt de acord ca este bine sa fii multumit cu ceea ce ai,  

dar nu este bine niciodata sa fi multumit cu ceea ce esti. 

Multumirea il face pe sarac bogat; nemultumirea il face pe bogat sarac. 

Multumitor nu te face ceea ce ai in punga, ci ceea ce ai in inima. 

Inainte de a fi un sentiment, multumirea este o datorie. 

O inima multumita se bucura de doua ori pentru o binecuvantare:  

prima data cand o primeste si a doua oara cand isi aduce aminte de ea. 

Cea mai buna metoda ca sa ajungi multumit cu slujba pe care o ai  

este sa-ti inchipui pentru cateva clipe ca ... n-ai mai avea-o. 

La multumire nu se ajunge printr-o mai mare bogatie, ci prin mai putine pofte. 

Daca reusesti sa-i multumesti pe toti, inseamna ca ceva nu e in regula. 

MUNCA 

Noul angajat se aseza istovit langa seful sau la terminarea primei zile de munca si-l intreba: 

"Sefule, esti sigur ca ai retinut cum ma cheama?" "Bineinteles, te cheama Simson". "Da, asa este, 

ma temeam ca ai crezut ca ma cheama ... Samson!" 

Ceea ce ramane in urma ta nu este ceea ce ai fi putut face, ci ceea ce ai facut. 

N-ai decat doua cai sa ajungi in varful unui stejar: sa muncesti catarandu-te sau sa te asezi 

deasupra unei ghinde si ... sa astepti sa creasca. 

Cu cat asuzi mai mult in timp de pace, cu atat vei sangera mai mult pe timp de razboi. 

Buruienile cresc singure; florile trebuiesc cultivate. 

Bunicul meu mi-a spus odata ca exista doua categorii de oameni: cei ce muncesc si cei ce se lauda. 

Sfatul lui a fost sa caut sa fiu mereu in prima categorie, caci este mult mai putina concurenta. - 

Indira Gandi 

Nu conteaza numai cat de ocupat esti, ci si care este lucrul cu care esti ocupat. Albina este laudata. 

tantarul, oricat de harnic ar fi, tot numai de palme are parte. 

Munca nu injoseste pe om; din pacate insa, unii oameni injosesc munca. 



Cele mai marete infaptuiri nu s-au realizat prin putere, ci prin perseverenta. 

Judecati si voi daca muncim mai greu ca altadata. In trecut, dupa o zi de munca oamenii aveau 

nevoie de odihna; acum la sfarsitul serviciului oamenii vor sa se distreze. 

Daca ar fi s-o mai iau odata de la capat, as face eu mai putin  

si L-as lasa pe Dumnezeu sa faca mai multe prin mine. 

Avantajul celui ce munceste pe spetite este  

ca are cu ce plati doctorul cand ... s-a spetit ... 

MUSAFIRI 

Dupa trei zile, pestele si musafirii put. 

Adevaratele podoabe ale unei case sunt musafirii care-i trec pragul. 

Calca rar in casa aproapelui tau,  

ca sa nu se sature de tine si sa te urasca. - Prov. 25:17 

MUZICA 

Un cantor de Biserica este un muzician care canta pe nas dupa ureche. 

Ce este in fond Muzica? Ca este o forma de arta, toata lumea este de acord. Ea este in plus cea mai 

directa forma de arta, caci atinge zona senzoriala aproape fara interventia intelectului. Spre 

exemplu, ritmul unei tobe poate fi perceput chiar cu ... stomacul (nu intamplator peste 70% din cei 

ce asculta numai muzica ritmata si la un volum ridicat, au ulcer). La capatul opus se gaseste arta 

literaturii in care cuvantul genereaza imagine, sunete sau chiar mirosuri in mintea cititorului, si abia 

acestea vor stimula senzatiile. Tocmai de aceea, textul este de obicei (in muzica moderna) doar un 

pretext de a adauga vocea umana sunetului instrumentelor. Intre cele doua exista o tensiune: 

atunci cand textul devine esenta mesajului, muzica este coborata la nivelul de pretext. Oricat de 

armonioasa ar fi imbinarea text/muzica, ceea ce conteaza (din punct de vedere muzical) este 

cantabilitatea cuvintelor (cat de armonios pot fi ele cantate si nu declamate). Daca textul este atat 

de dens si interesant incat iti acapareaza toata atentia, muzica (si cu ea efortul compozitorului) se 

pierde in fundal ... Doar cei foarte talentati stiu sa alterneze pasaje de text atractive cu pasaje 

muzicale la fel de atractive. - Emil Silvestru 

Acestea fiind zise, cum putem judeca muzica? Atunci cand ascultand-o simtamintele trezite sunt de 

natura pozitiva - bucurie, armonie, liniste sau dinamism constructiv - adica atunci cand ceea ce este 

realmente bun in fiinta proprie este inaltat, amplificat, muzica este fara indoiala buna. Daca, 

dimpotriva, animalul este trezit si adus in prim plan, lasat sa se dezlantuie, muzica nu poate fi buna. 

Oare miscarile spasmodice ale lui Angus Young (AC/DC), show-rile Alice Cooper (cu decapitari, 

sange, si alte "ingrediente") si lista ar mai putea continua pe multe pagini, sunt ele generatoare de 

muzica sau nu? Eu cred ca au o filiatie directa in religia "voodoo" si alte tehnici samano-ocultiste si 

trebuiesc cu desavarsire evitate, caci muzica este doar un pretext pentru trezirea bestiei din 

adancuri ... - Emil Silvestru 

In contextul amintit anterior, rapp-ul nu este muzica, ci text ritmat. Cum 80% din textele rapper-

ilor negri nu sunt altceva decat incitari la ura si razbunare rasiala, restul fiind incitatii sexuale, 

putem considera rapp-ul un instrument social, si nu arta. Pe de alta parte, genuri ca trash, speed, 

etc. sunt, prin muzica si text, excelente materializari a tot ce este mai josnic, bestial, abdominal si 

morbid in fiinta umana alienata, caci nu am nici un dubiu ca aceste genuri sunt rezultatul alienarii 

sociale si mintale. - Emil Silvestru 

Muzica este o forma fundamentala de arta, cu acces direct la sufletul uman si de aceea poate fi o 

excelenta modalitate de a mentine acest suflet deasupra mizeriei acestei lumi. In aceasta stare, 

sufletul uman poate primi si accepta mult mai usor Cuvantul lui Dumnezeu. Numai atunci cand 



implineste aceste calitati este muzica o valoare. Altfel, ea ramane doar o alta fateta (una din miile) 

a nimicniciei si a desertaciunii umanitatii fara Dumnezeu. - Emil Silvestru 

Cine nu crede in "puterea" muzicii sa faca bine sa-si aduca aminte de cantecele lui David langa 

chinuitul imparat Saul, de tobele si trompetele care insotesc trupele in razboi si de ... cantecele de 

leagan. - M.M. 

"Ce fel de muzica ii place lui Dumnezeu?" In multimea de stiluri si genuri muzicale, care este 

"muzica duhovniceasca"? Pe care s-o alegem si s-o promovam pentru servicile bisericii? Iata un 

raspuns pe care l-am primit in timpul unui priveghi pentru Daniel Valeanu, dirijor de orchestra la 

Bellflower, California: 

Ar trebui sa ne dam seama ca Dumnezeu vede "altfel" realitatea noastra si ca El patrunde dincolo de 

observatiile estetice superficiale. Muzica este o colectie armonioasa de vibratii produse in diferite 

feluri. Cantul, de exemplu, este o vibratie a corzilor vocale. Dumnezeu nu are insa literalmente o 

ureche de carne cu care sa fie impresionat de vibratii. El este sensibil la altfel de vibratii, la cele ale 

inimii. Daca corzile inimii vibreaza in inchinare si adorare, in multumire si lauda, atunci da, melodia 

Ii este placuta Domnului. Daca insa inima nu participa si nu vibreaza, celelalte vibratii ale corzilor 

vocale nu-L impresioneaza pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh patrunzator. El nu se uita la ceea ce 

izbeste privirea, ci se uita la inima. Din pacate, cei ce discuta muzica bisericeasca fac selectii bazate 

prioritar pe genuri si categorii muzicale, judecand estetic, nu duhovniceste. In fiecare zi insa, pe 

toata suprafata pamantului Dumnezeu asculta cea mai variata gama de cantece posibile. De la 

murmuratul eschimosilor si pana la trepidantul ritm al tobelor africane. Textul Scripturii nu contine 

nici macar o singura nota muzicala. Nu exista o muzica "inspirata". Exista in schimb o reglementare 

a inchinaciunii: "Dumnezeu este Duh si cine I se inchina Lui trebuie sa I se inchine in Duh si in 

adevar". Cele doua dimensiuni ale reglementarii fac apel la intensitatea trairii si la continutul de 

doctrina al textului. - M.M. 

Daca poezia este "muzica mintii", atunci muzica este "poezia" sufletului,  

de aceea ne place si muzica fara cuvinte. - M.M. 

Muzica trebuie sa aduca foc in inimile barbatilor  

si lacrimi in ochii doamnelor. - Beethoven 

Muzica – o imensa cheltuiala de precizie pentru a obtine vagul. (…) Muzica e, intre toate, arta cea 

mai lipsita de trup: ca un inger care lucreaza asupra pamantului din noi, asupra a ceea ce, in noi, e 

pamant arabil. - George Enescu 

Daca n-ai vazut niciodata copacii batand din palme si muntii cantand nu este pentru ca asa ceva nu 

se intampla. Roaga-L pe Dumnezeu sa-ti deschida urechile si ochii si atunci vei putea reintra in 

simfonia creatiei. 

 

 

 

NAIVITATE  

La cei mici, naivitatea este inocenta; la cei mari, ea este ... inconstienta! 

NASTERE DIN NOU 

Ca si nasterea biologica, si nasterea spirituala isi are durerile ei. 



NASTURI 

Cand un barbat are nasturi lipsa la camasa si sosetele gaurite  

trebuie sa faca unul din doua lucruri: sa se insoare sau ... sa divorteze. 

NATURA 

Florile sunt poezia pamantului, tot asa cum stelele sunt poezia cosmosului. 

NADEJDE 

Nu exista nici un medicament mai puternic, nici o motivatie mai mare  

si nici un tonic mai bun ca o anticipatie placuta a viitorului. 

Unii privesc inainte si vad un sfarsit fara nadejde,  

altii vad o nadejde fara de sfarsit. 

NEBUNIE 

Se spune ca un om din patru este putin deranjat mintal. Gandeste-te repede la cei mai buni trei 

prieteni pe care ii ai si, daca ei ti se par sanatosi, sa sti ca despre tine este vorba. 

NECAZURI 

Necazurile ne ajuta sa facem cunostinta cu noi insine. 

Anunt pe firma unei Biserici: "Daca aveti necazuri, intrati si spuneti-ne cum va putem ajuta; daca 

nu aveti necazuri, intrati si spuneti-ne cum de reusiti." 

Daca tot trebuie neaparat sa spui cuiva despre necazurile tale,  

nu-ti plictisi prietenii cu ele -- spune-le dusmanilor tai,  

ei se vor bucura din inima sa auda despre ele! 

Necazurile noastre sunt de doua feluri: nenorocirea noastra sau norocul altora. 

Fii bucuros cand necazurile au ajuns la culme -  

orice ti s-ar intmpla, nu poate sa-ti fie decat mai bine. 

Examineaza-ti cu atentie necazurile si vei descoperi probabil ca  

pe multe dintre ele este stampilat in dreptul firmei producatoare numele tau. 

Nu-ti trambita necazurile. Singurii oameni care se bucura sa le auda  

sunt avocatii si psihiatrii, dar ... ei sunt platiti pentru asta! 

Necazurile ne fac bine, ne ajuta sa ne cunoastem prietenii. 

Dumnezeu este nu numai un ajutor in necazuri,  

ci mai ales un ajutor ca sa nu ajungem in necazuri. 

Dumnezeu ne duce la apa adanca ca sa ne spele, nu ca sa ne inece. 

NECREDINTA 



Imparatul roman Iulian (361-363) l-a intrebat ironic pe un soldat crestin: "Ce face acum dulgherul 

nazarinean"? Raspunsul a fost: "Iti pregateste sicriul, imparate"! Precizarea soldatului s-a implinit in 

scurt timp. 

Raspunzandu-i in scris unui necredincios care-i trimisese o "epistola" critica, un conferentiar crestin 

a scris: "Domnule, daca aveti in posesie ceva mai bun decat "predica de pe munte" sau decat "pilda 

fiului risipitor"; daca aveti un cod de morala superior celor zece porunci si daca aveti vreo lucrare 

care sa-mi descopere un viitor mai frumos si un Tata mai iubitori decat Noul Testament, va rog sa-

mi mai scrieti cat de curand." 

N-a mai venit nici o scrisoare... 

NEHOTARARE 

Inca o data ma conving ca hotararile mele sunt,  

de fapt, ezitari esuate. - Octavian Paler 

NEMULTUMIRE 

Foarte putini isi dau seama ca ne-multumirea este un mare pacat. Prin ea, Diavolul a trantit la 

pamant o sumedenie de oameni. Ganditi-va doar la ceea ce i-a facut Evei. Femeia aceasta a avut 

tot ce-si putea dori. Nici geloasa nu avea de ce sa fie, caci barbatul ei nu vazuse nici o alta femeie in 

afara de ea. Si totusi, ... Dumnezeu i-a interzis un singur lucru! Ei bine, aceasta interzicere, folosita 

de Diavol, a trezit nemultumirea Evei si a cauzat prapadul rasei umane. Ganditi-va ce multe ne 

lipsesc noua astazi si va veti da seama ca Diavolul ne poate face harcea-parcea prin nemultumire. 

Nemultumirea este o forma a orgoliului si a mandriei care socoteste ca nu i se da tot ceea ce i se 

cuvine. De aceea, nemultumirea nu se poate vindeca decat prin pocainta. 

Nemultumitul seamana cu porcul care mananca ghindele,  

dar nu se uita in sus la stejarul din care au cazut. 

Calea care ne desparte de mandrie este calea smereniei si a lepadarii de sine. Cine isi da seama ca 

singurele lucruri pe care le merita sunt judecata si iadul vesnic, va multumi pentru harul iertarii si 

va primi apoi, fara nici un merit, toate incercarile si binecuvantarile vietii. 

Floarea frumos mirositoare a smereniei  

nu creste decat pe mormantul lepadarii de sine. 

Multumirea se uita la ce are; nemultumirea, la ce are ... vecinul! 

Pentru eternicii nemultumiti, jumatate din viata ne este ruinata de parinti,  

iar cealalta jumatate de copii. 

Fugim de fum, dar dam navala la friptura. 

NEMURIRE 

Orice slujitor al lui Dumnezeu este nemuritor pe durata unei insarcinari primite. 

NENOROCIRE 

Nenorocirea este doar un punct de vedere.  

Durerea ta de dinti s-ar putea sa-i fie foarte placuta ... dentistului. 

O serie intreaga de nenorociri se nasc pentru ca cei ce muncesc nu gandesc  

si pentru ca cei ce gandesc nu muncesc. 



NERABDARE 

Dumnezeu a creiat lumea in sase zile.  

Noi incercam sa ne rezolvam toate problemele in doar cinci ... 

NERVOZITATE 

O femeie a fost vindecata de nervi printr-o singura vizita la medic.  

Acesta i-a spus ca, daca se mai repeta, este un semn de ... batranete. 

NIMIC 

Dumnezeu a facut toate lucrurile din "nimic". Pana ce nu te vezi "nimic", 

Dumnezeu nu poate face mare lucru din tine. - Martin Luther 

NORMAL 

Daca vrei sa afli cat de normal esti intreaba-te:  

Cum ar fi lumea daca toti ar face la fel ca mine? 

NOROC 

Vanturile si valurile il favorizeaza intotdeauna pe cel mai bun marinar. 

La barza chioara Dumnezeu ii face cuib. 

NOSTALGIE 

In multe cazuri, a fi nostalgic inseamna sa tanjesti  

dupa locul in care ... oricum nu te-ai mai intoarce! 

NUME 

Numele multor oameni apar in ziar doar de trei ori in viata: cind sunt prea mici ca sa citeasca, cand 

sunt prea visatori ca sa citeasca si cand sunt prea morti ca sa citeasca. 

Fiecare om are trei nume: numele de familie pe care l-a mostenit, numele propriu pe care i l-au dat 

parintii si renumele, pe care si-l face singur. 

NUNTA 

O casa mica, dar ingrijita, 

O gradinita frumos plivita 

si o nevasta indragostita 

- Trei lucruri pentru o fericire negraita! 

Nu toate fetele care se marita sunt fericite, unele doar ... triumfatoare! 

Tortul de nunta este singura prajitura  

care-ti poate provoca indigestii ... toata viata. 

Cauta pe cineva care sa stea langa tine la greu si atunci nu te vei mai simti niciodata singur! Nici 

soarta si nici gloata nu se arunca repede asupra la doi. 

De ce plang unii parinti la nunta copiilor lor? Din cauza cheltuielilor. 



Multe fete aleg sa se casatoreasca cu barbati care seamana cu tatii lor ...  

si oamenii se mai mira ca mamele plang la nunta! 

Cea mai periculoasa mancare pe care o poate manca un barbat  

este ... tortul de nunta. 

Nunta: o ceremonie prin care barbatul isi pierde controlul de sine. 

Cel ce-i face prea multa curte unei fete va sfarsi de obicei dincolo de gard. 

 

 

 

 

OBEZITATE  

Sti ca esti prea gras cand ai iesit din dus si te bucuri ca ... s-a aburit oglinda! 

Nici o femeie nu este grasa; doar prea scunda pentru greutatea ei. 

Un sot din Nevada se plangea prietenilor spunand ca sunt doua motive pentru care sotia lui nu mai 

vrea sa poarte rochia de anul trecut: N-o mai vrea si ... n-o mai incape. 

OBICEIURI 

La inceput, ne facem obiceiuri, iar apoi obiceiurile ne fac pe noi. 

Obiceiurile rele sunt mai usor de corectat astazi decat maine. - proverb idis 

OBOSEALA 

Oboseala este cea mai moale perna. 

OBSTACOLE 

Observam obstacolele din viata doar atunci  

cand ne luam privirea de la scopul vietii. 

OM 

Omul este inca cel mai rapid si cel mai eficient computer  

care poate fi produs cu muncitori necalificati. 

Exista trei feluri de oameni: cei care produc evenimentele, cei care sunt miscati de evenimente si 

cei ce habar n-au despre ceea ce se intampla. 

Fii un asemenea om si traieste o astfel de viata, incat, daca toti ceilalti ar face ca tine, imparatia lui 

Dumnezeu ar cobori pe pamant. 



Dumnezeu l-a facut pe om intr-un fel foarte intelept: El i-a facut sase orificii prin care poate primi 

informatii si numai unul singur prin care poate da informatii altora. 

Lumea omului modern s-a transformat intr-o societate nevrotica si plina de nelinisti. Lumea lui 

Dumnezeu este cu totul altfel: plina de pace, echilibrata, niciodata in panica sau in criza de timp. 

Asemanator animalelor, omul este facut din pamant;  

neasemanator lor, el poate deveni un cetatean al cerului. 

Omul este un paradox dureros. Numai el reuseste sa tanjeasca dupa Dumnezeu  

si sa incerce sa se ascunda de fata Lui in aceeasi fractiune de secunda. 

Pentru o femeie, un barbat este un simbol al pozitiei sociale; pentru un barbat, o femeie este un 

simbol al placerii. Nu este de mirare ca societatea umana este fascinata de pozitiile sociale si de 

placerile carnii. 

Omul cel mai servil cu superiorii este de obicei acelasi om care este tiranic cu subordonatii. Ceea ce 

da celor dintai ia de la cei de pe urma. 

Oricine poate fi politicos cu un rege. Trebuie insa, sa fi un om deosebit  

pentru a putea fi politicos cu cersetorii. 

A fost un timp cand imi placeau oamenii destepti.  

Astazi am ajuns sa nu-mi mai placa decat oamenii buni. 

Este mult mai usor sa iubesti omenirea ca intreg,  

decat sa te indragostesti de vecinul de langa tine. 

Ar trebui sa ne temem mult mai mult de slabiciunea cuiva, decat de taria lui. 

Omul este o carte care spune lumii ceva despre autorul ei. 

Exista doua feluri de oameni: cei care atunci cand intra intr-o camera spun:  

"Iata-ma! Am venit!"... si cei care cand intra, spun: "Hei! Aici erati!" 

Omul modern a invatat sa zboare ca o pasare si sa inoate ca un peste;  

nu-i mai ramane decat sa invete si sa traiasca ca ... un om! 

Oricare le-ar fi diferentele, exista o trasatura comuna tuturor oamenilor de exceptionala valoare si 

anume: ei nu sunt niciodata "solemni". S-ar putea sa fie seriosi, retinuti sau evlaviosi precum 

catedrala, dar ei nu-si dau importanta lor insile cautand sa pastreze o solemnitate stearpa. 

Oamenilor de valoare le este caracteristica voiosia si franchetea copilariei care supravietuieste in ei 

la orice varsta, devenind sursa misterioasa a puterii lor extraordinare de perceptie. 

ONOARE 

Singurul lucru pe care ti-l poti da si ti-l poti tine in acelasi timp  

este cuvantul de onoare. 

Nu exista imparat care sa nu fi avut macar un sclav printre stramosii lui si, tot asa,  

nu exista sclav care sa nu fi avut un imparat printre rudele lui indepartate. 

OPORTUNITATI 

Ocaziile mari pentru a face bine altora vin rar,  

dar cele mici ne inconjoara toata ziua. 



OPTIMISM 

Unii oameni sunt nemultumiti ca trandafirii au spini;  

eu sunt fericit ca trandafirul cu spini are flori asa de frumoase. 

Optimistul gaseste o ocazie in fiecare situatie dificila. 

Pesimistul gaseste ceva dificil in orice ocazie. 

Un pesimist este unul care, atunci cand trebuie sa aleaga dintre doua lucruri rele,  

le alege pe ... amandoua! 

Un manager destept angajeaza optimisti ca vanzatori  

si pesimisti la departamentul de credit. 

Daca si tu iti pierzi increderea in tine, votul va fi in sfarsit unanim. 

Nefericirea n-a inventat niciodata nimic. 

Sunt oameni care Il critica pe Dumnezeu pentru ca a pus spini pe tulpina trandafirilor; altii Ii 

multumesc ca a pus trandafirii pe ramurile cu spini. 

Optimistul zise: "La anul vom cersi cu totii." 

Pesimistul ii raspunse: "De la cine?" 

Optimistul rade ca sa uite; pesimistul uita sa rada! 

Un pesimist tanjeste dupa ziua de maine ca sa poata s-o regrete pe cea de azi! 

Cel mai exagerat dintre optimisti crede ca traim timpuri extraordinar de frumoase.  

Pesimistul se teme ca s-ar putea sa fie adevarat. 

Iata un punct in care optimismtul si pesimistul se intalnesc: optimistul se bucura ca traieste in cea 

mai buna lume cu putinta, pesimistul se teme ca ... asa este. 

Cand miroase florile, pesimistul se uita in jur dupa o inmormantare! 

Nu te teme niciodata de umbre; ele arata ca undeva straluceste o ... lumina! 

Pesimistul sufera de rau de mare in toata calatoria vietii. 

Nu fii prea optimist! Este imposibil sa zambesti si sa fluieri in acelasi timp. 

Un pesimist n-are motor, un optimist n-are frana.  

Un om de succes are motorul unui optimist si frana de mana a unui pesimist. 

Pesimistul sufla in lumanare ca sa vada cat de intunerec este. 

Sunt oameni care se pregatesc atat de minutios pentru zilele ploioase  

ca nici nu se pot bucura de zilele senine. 

Exista doua feluri de oameni: cei care cred ca exista doua feluri de oameni  

si cei care cred ca ... nu este chiar asa de simplu. 



Nu exista doi oameni la fel; si fiecare din ei se bucura de aceasta. 

Privind la focul care-i mistuia laboratorul in valoare de cateva milioane de dolari, Thomas Edison a 

murmurat spre un angajat de langa el: "Este ceva bun si in asta. A disparut urma atator experiente 

nereusite!" 

ORATORIE 

"Vorbeste foarte bine! Daca ar avea si ceva de spus ar fi minunat!" 

Multe predici sunt plicticoase pentru ca vorbitorii tot incearca  

sa raspunda la intrebari pe care nu si le pune nimeni. 

Se cere mult mai mult curaj sa-i vorbesti unui singur suflet,  

decat sa vorbesti in fata unei multimi imense. 

ORBIRE 

Daca "dragostea este oarba",  

cum se face ca atati barbati sunt atrasi de femeile frumoase ? 

ORIGINALITATE 

Fiecare se naste un "original"' si moare o "copie". 

OSPITALITATE 

Cea mai mare performanta in ospitalitate este  

sa-i faci pe musafiri sa se simta "ca la ei acasa",  

in momentele in care chiar ti-ai dori ca ei sa fie la ei acasa. 

OU 

Un ou este o gaina potentiala. 

 

 

PACE  

Daca lupta pentru pace va mai dura mult, 

nu vor mai exista ... supravietuitori! 

Christos Mantuitorul ne aduce pacea cu Dumnezeu;  

Christos Domnul ne aduce pacea lui Dumnezeu. 

Nu va fi pace pe pamant 

atata vreme cat nu este invitat si Dumnezeu la Conferintele de pace. 

Pacea este o perioada de neliniste dintre doua razboaie. 



"Lupta pentru pace" este un nonsens 

asemanator cu expresia "petrecere trista." 

Nimeni nu poate incheia pace cu Dumnezeu  

fara a semna o declaratie de razboi cu ... diavolul. 

Pacea launtrica este rezultatul unei ajustari interioare  

la voia lui Dumnezeu. 

PARADOX 

Este caraghios cum nu suntem niciodata prea batrani  

pentru a invata un nou fel de a ne face de ras! 

Daca recunosti ca n-ai dreptate, cand n-ai dreptate, ai dreptate! 

Cele mai importante lucruri din viata nu sunt niciodata ... "lucruri!" 

Un barbat se plange acasa de gustul mancarii  

si la restaurant de ... pretul ei. 

Saracul are necazuri pentru ca n-are bani,  

... bogatul pentru ca-i are. 

In general, toate generalizarile sunt gresite. 

Nici o afirmatie nu este corecta. 

Cand ai dreptate, ti se da dreptate;  

cand n-ai dreptate, nu ti se da dreptate! 

Unul din paradoxurile vietii este acela  

ca cei tineri vor sa fie putin mai in varsta,  

iar cei batrani vor sa fie cu mult mai tineri. 

Avem religie destula ca sa uram,  

dar insuficienta pentru a ne iubi unii pe altii. 

Nimeni nu stie mai multe lucruri rele despre noi decat noi insine si totusi,  

avem cea mai buna parere despre noi insine. 

Paradoxul medicului: in cazurile in care a reusit, are de a face cu oameni care nu vor mai da 

niciodata pe la el, in cazurile nereusite are cei mai credinciosi pacienti. 

Cine se naste o data, moare de doua ori;  

cine se naste de doua ori, moare o singura data. 

Mai bine sa nu te fi nascut de fel, decat sa nu te nasti si din nou. 

Oricat ar parea de ciudat, bucuria este inmultita cand este ... impartita cu altii. 

Exista crestini barbosi care sufera de ... imaturitate! 

PARCARE 



In trecut oamenii erau pe drumuri din cauza saraciei.  

Astazi, din cauza semnelor de "parcarea interzisa." 

PASTE 

Alti oameni au spus: "O, daca as mai putea trai putin,  

as pune pe roate o imparatie." Christosul din Galileia a spus:  

"Eu am s-o fac prin moarte." 

Iata verbele folosite in ziua de Paste:  

"Vino!", "Vedeti!", "Duceti-va!" si "Spuneti!" 

Mesajul nostru: Un Christos inviat pentru o lume muribunda. 

Fara dimineata invierii, nici Craciunul  

si nici Vinerea Mare n-ar avea nici o insemnatate. 

Pastele incununeaza cu diamantul certitudinii  

nadejdea umana dupa nemurire. 

Cea mai buna veste venita vreodata in lume  

ne-a parvenit dintr-un mormant! 

Prin mesajul invierii avem o nadejde fara sfarsit  

in loc de un sfarsit fara nadejde. 

Nu putem intra in cer, daca nu intra mai intai cerul in noi. 

Singurul cuvant care face diferenta  

dintre crestinism si celelalte religii este: Inviere! 

Multe haine noi de Paste costa de zece ori mai mult decat darnicia  

pe care i-o dam lui Christos la Serbarea Invierii. 

Daca desavarsitul Creator a ales sa atinga cu puterea Invierii Lui inima bobului rece si neinsufletit 

de grau si-l face capabil sa strabata victorios zidurile inchisorii lui de pamant, oare va neglija El 

sufletul omului, care a fost facut "dupa chipul si asemanarea Sa"? 

Credinta in viata vesnica este strict necesara atat pentru  

sanatatea intelectuala, cat si pentru sanatatea morala. 

PATRIOTISM 

Teritoriul este doar trupul unei natiuni,  

oamenii care-i locuiesc vaile si dealurile  

ii sunt sufletul, spiritul, viata. 

Patriotismul este convingerea ca tara ta este mai buna decat celelalte,  

pentru simplul motiv ca te-ai nascut tu in ea! - George Bernard Shaw 

De cele mai multe ori, patriotismul nu este altceva  

decat o forma de egoism generalizat! 

PACAT 



Poti sa nu pacatuiesti de frica. E o treapta inferioara, buna si ea. Ori din dragoste: cum o fac sfintii 

si caracterele superioare. Dar si de rusine. O teribila rusine, asemanatoare cu a fi facut un lucru 

necuviincios in fata unei persoane delicate; a fi trantit o vorba urata in fata unei femei batrane, a fi 

inselat un om care se increde in tine. Dupa ce L-ai cunoscut pe Christos iti vine greu sa pacatuiesti, 

ti-e teribil de rusine- N. Steinhardt 

Orice lucru care distruge sau slabeste  

fiinta si personalitatea umana este un pacat. 

Contrariul pacatului nu e virtutea,  

contrariul pacatului este libertatea. - Kierkegaard. 

Cu cat faci mai mult ce-ti place, cu atat iti place mai putin ce faci. 

Crestinul n-a pierdut putinta de a pacatui, ci dorinta sa pacatuiasca. 

Pacatul nu este daunator pentru ca este interzis,  

ci este interzis pentru ca este daunator! 

Nici un om care se gandeste serios la ce inseamna pacatul, mai vrea apoi de buna voie sa-l si 

comita. Gandeste pentru un minut inainte de a savarsi un pacat si spune-ti: "Lucrul acesta ma va 

duce in iad". Imagineaza-ti apoi toata grozavia unei suferinte fara sfarsit, despartit de Dumnezeul 

care poate oferi iertare. Iti garantez ca nu vei mai pacatui. Gandeste-te apoi la frumusetea cerului si 

la privilegiul posibil ca tu sa ajungi acolo si, iarasi iti garantez, nu vei pacatui. - St. Dionisus 

Crestinii ar trebui sa poarte ochelarii mortii. "Qualitis unus quiscue est, talia et sibi videntur "- Omul 

priveste spre toate lucrurile din prisma dispozitiei pe care o are. La manie, nu vedem decat o 

singura alternativa; tot asa in pasiunea dragostei, in lacomia de avere si in ambitie. Fie ca 

"memento mori" (aduti aminte ca vei muri) sa fie intotdeauna inaintea ochilor tai. - Savanarola 

Cel mai bun mod de a dovedi ca un bat este stramb,  

nu este cearta de vorbe, ci sa pui alaturi de el un bat drept. - Moody 

"Pacatul!" O clipa de placere si-o vesnica durere. 

Dumnezeu ne iubeste suficient ca sa ne accepte asa cum suntem,  

dar ne iubeste mult prea mult ca sa ne lase asa cum suntem. 

Preturile pot sa scada sau sa urce, dar pretul pentru pacat  

va ramane intotdeauna acelasi: moartea. 

Daca ramane Christos, pleaca pacatul,  

daca ramane pacatul, pleaca Christos. 

Daca Socrate ar intra in camera,  

toti ne-am ridica in picioare ca sa-i dam cinste,  

dar daca ar intra Isus Christos, i-am cadea cu totii la picioare.  

- Napoleon Bounaparte 

Natura ne formeaza, pacatul ne deformeaza,  

scoala ne informeaza, societatea ne reformeaza,  

dar numai Christos ne poate transforma. 

Cel mai scump lucru din lume este pacatul. 

Nu exista pacate noi, doar pacatosi noi. - Billy Graham 



Doar putini sunt dusi in ispita, cei mai multi merg singuri acolo. 

Poti sa-ti alegi pacatele, dar nu le poti alege si consecintele. 

PARERE 

Majoritatea oamenilor, arunci cand iti cer parerea,  

nu-ti vor sfatul ci doar ...sprijinul. 

PARINTI 

Necazul cu noi, parintii, este ca  

de indata ce ne-am calificat suntem scosi la pensie. 

Nu exista copii ilegitimi, doar parinti ilegitimi. 

Unul din motivele pentru care anumiti copii umbla in grup noaptea pe strazi  

s-ar putea sa fie ca le este frica sa stea ... singuri acasa. 

Copiii cuminti au de regula parinti ... cuminti. 

Exista doua creaturi care dorm in picioare:  

caii si parintii copiilor sub un an. 

Avem mereu pretentia sa vedem copiii altora purtandu-se  

cum ar fi trebuit sa se poarte si ai nostri. 

Cei mai multi dintre noi ajungem parinti inainte  

de a inceta sa mai fim copii. 

PARTASIE 

Nu este bine pentru un om sa traiasca singur  

- si nici pentru o denominatie! 

Cei mai multi crestini nu au partasie cu Dumnezeu;  

ei au partasie unii cu altii, vorbind "despre Dumnezeu." 

PARTINIRE 

Ochii nu vad cand inima le spune sa nu priveasca.  

Dorinta ascunde adevarul la fel cum noaptea ne ascunde drumul. 

PEDAGOGIE 

Trateaza-i pe oameni ca si cum ar fi ce trebuie sa fie  

si-i vei ajuta sa devina ce sunt in stare sa fie. - J.W. von Goethe 

Incercand sa le dau elevilor mei primele notiuni de gandire matematica, i-am intrebat: "Daca stiti 

cat fac sapte palarii identice, cum puteti afla cat costa una singura?" Un nazdravan de 10 ani mi-a 

raspuns: "Intrebam vanzatoarea". 

Invatatorul l-a intrebat pe Mircea: "Cum imparti 10 bucati de cartofi la 20 de oameni?" 

"Ii fac pireu, doamna", a raspuns el. 



PENSIE 

La 65 de ani, omul acumuleaza suficienta experienta  

ca sa poata fi scos la pensie. 

PERSEVERENTA 

Mai toate marile realizari au fost rezultatul perseverentei asidue: 

- Thomas Edison a inventat becul electric dupa nu mai putin de 5.000 de incercari nereusite. 

- Fullton a fost obiectul hazului si batjocorii generale cand a propus instalarea unui motor cu aredere 

interna pe corabii si barci de transport. 

- Albert Enstein a cazut la primul examen de admitere la universitate. 

- Fratii Wright au oferit planurile primului avion Guvernului American, dar au fost refuzati. 

- Podarevski, celebrul pianist si om de stat ceh, a fost descurajat la inceput de o profesoara de pian 

care l-a refuzat pe motiv ca degetele de la maini erau prea mici si nu puteau cuprinde o octava. 

Nu este de mirare ca Biblia spune: "Mai mult face sfarsitul unui lucru decat inceputul lui" si "Cine 

pune mana pe sabie sa nu se laude ca cel ce o pune jos". 

"Am pierdut o batalie, nu insa si razboiul!" - Napoleon Bounaparte 

"Stiti cum a ajuns melcul pe corabia lui Noe?  

Incet, dar cu rabdare si perseverenta!" - C. H. Spurgeon 

Ultima data cand ai esuat, te-ai oprit pentru ca ai gresit  

sau ai gresit pentru ca te-ai oprit? 

Tine-te de treaba pana cand unul dintre voi este dat gata. 

S-ar putea ca unii sa reuseasca pentru ca au fost destinati s-o faca,  

dar majoritatea reusesc pentru ca sunt determinati s-o faca. 

In confruntarea dintre paraias si stanca, paraiasul castiga mereu,  

nu prin tarie, ci prin perseverenta! 

S-ar putea ca geniul sa inceapa anumite lucrari,  

dar munca este intotdeauna aceea care le termina. 

"Sub picaturi ce cad si stancile scad!" 

PERSONALITATE 

Cea mai buna metoda de a fi "cineva" este sa fi tu insuti. 

PESIMISM 

Vezi "Optimism" 

PICNIC 

Locul ideal pentru un picnic este "ceva mai incolo." 

PISALOG 

Cel care crede ca le stie pe toate este foarte enervant mai ales pentru noi,  

cei care, oricum, le stim pe toate. 



PLICTISEALA 

Nicio indeletnicire nu este plicticoasa  

daca vedem un scop al lui Dumnezeu in ea. 

POCAINTA 

Nu poate fi vorba de o bucurie a mantuirii, fara o intristare pentru pacat,  

caci la mijloc este taina iertarii! 

Cand te lupti cu propria-ti constiinta si esti invins, ai castigat! 

Constiinta nu te poate opri sa faci un anumit lucru,  

tot ce poate ea face este sa te impiedice sa te bucuri de ceea ce ai facut. 

Dumnezeu vrea inima noastra intreaga, dar se multumeste si cu una ... zdrobita. 

Este mult mai usor sa ne pocaim de pacatele savarsite in trecut,  

decat de cele pe care tocmai vrem sa le facem! 

La pocainta, Dumnezeu nu ne scoate din lume, dar pune o lume noua in noi. 

Sensibilitatea noastra fata de pacat va fi intotdeauna  

direct proportionala cu apropierea noastra fata de Dumnezeu. 

Cei trei "R" ai pocaintei: Regret, Remuscare, Renuntare! 

Dumnezeu nu modifica nicodata haina neprihanirii ca sa-ti stea tie mai bine,  

ci te schimba pe tine ca sa incapi mai bine in ea. 

N-ar trebui sa ne fie rusine sa recunoastem ca am gresit.  

Aceasta este doar un alt fel de a spune  

ca astazi suntem mai intelepti decat am fost ieri. 

Nu te poti pocai devreme, caci nu stii cat de curand poate fi prea tarziu ... 

Pocainta este o schimbare de inima, nu de parere. 

POLITETE 

Unii spun ca politetea este molipsitoare;  

atunci s-ar cuveni sa declansam o ... epidemie! 

Politetea este cea mai ieftina metoda de a ne face prieteni. 

Politetea este ... contagioasa! 

Nimic nu costa asa de putin, dar aduce un castig asa de mare ca politetea. 

POLITICA 

In apa si in sistemele politice tulburi,  

ce este mai fara continut, se ridica deasupa. 



Cel mai desavarsit politician a fost Cristofor Columb. El habar n-avea unde merge, calatorea 

intotdeauna pe banii altora, iar cand a realizat ceva, habar n-a avut despre ce era vorba! 

Puterea corupe, iar puterea absoluta corupe in mod absolut. 

Un stomac gol este un prost consilier politic. 

POLITISTI 

Unii oameni sunt asa de usori, ca,  

daca le pui un chipiu pe frunte, "se dau peste cap." 

POTENTIAL 

Orice om, oricat de bun ar fi, ascunde inauntrul sau un altul si mai bun. 

PRACTICA 

Teoria, ca teoria, dar practica ne omoara. 

A trai nu inseamna a invata, ci a pune in practica. 

PREDICATORI 

Exsita doua posibilitati de a raspandi lumina: sa fi tu luminarea sau sa fi oglinda care o reflecta. 

Singura sursa de lumina spirituala este Dumnezeu, noi suntem doar oglinzile in care se marturiseste 

slava Lui. 

A-ti place sa predici este una, iar a-i iubi pe cei carora le predici este alta! 

Ce este un predicator? Omul ajuns, fara indoiala, in stapanirea unui adevar, dar nu intotdeauna si 

stapanit de acest adevar. - Emil Creanga 

Lumea a pirdut multi afaceristi grozavi ... pentru ca s-au facut predicatori! 

Cea mai puternica parte a predicii este omul care o rosteste. 

A predica bine inseamna a spune tot ce trebuie spus si ... nimic mai mult! 

Iona a invatat in pantecele pestelui mai mult decat invata unii in Seminar. 

Predicatorul care nu evanghelizeaza, se fosilizeaza. 

Toti predicatorii ar trebui sa-si dea seama ca atunci cand ei predica,  

Dumnezeu este in audienta. 

Cand ascultatorii nu sunt insetati, predicile par ... seci. 

Unii tineri intra in lucrare pentru ca li se pare mai usor sa te ridici  

si sa tipi la altii decat sa stai jos si sa asculti. 

Mare parte din secretul predicarii este sa sti sa raspunzi la intrebari pe care, de obicei, oamenii nu si 

le pun. Tot asa cum arta ziaristicii este sa le spui cititorilor ca "Predescu a murit" cand ei nici nu 

stiau ca Predescu exista! 



Pune mai mult foc in predicile tale. Altfel, mai bine pune-le pe foc! 

John Cnox era asa de celebru pentru puterea rugaciunilor lui, ca pana si regina Angliei a ajuns sa 

spuna ca se teme de rugaciunile lui mai mult decat de toate armatele Europei. - Charles Finney 

Puterea rugaciunilor lui Luther si a tovarasilor lui a frant lantul traditiilor seculare si a eliberat 

natiunile de sub blestemul formalismului, ducandu-le la picioarele crucii lui Isus. Prin rugaciune, 

John Cnox a luat parca in brate intreaga Scotie si a facut sa tremure tiranii vremii. Whitefield, dupa 

un indelungat timp de rugaciune infocata in ascuns, a iesit in arena sociala a timpului si a smuls "din 

ghiara leului" mai mult de o suta de suflete intr-o singura zi. - D. L. Moody 

Unii lumineaza ca soarele, care arde din sine; altii, ca cel ce tine o lampa in mana. Asta e diferenta: 

Lumina Domnului si lumina omului ... (Nicolae Iorga) 

Nu ma supun neconditionat decat celui care, la randul lui,  

se supune pe deplin lui Dumnezeu. - Emil Creanga 

Toti vrem sa transformam umanitatea,  

dar nimeni nu se gandeste sa inceapa cu sine insusi. 

"Am ascultat multi oratori celebrii," i-a spus Ludovic al XIV-lea lui Massillon, "si am fost incantat de 

ei. De cate ori te ascult insa pe tine, plec nemultumit de mine insumi." Cred ca acesta este cel mai 

mare compliment care i se poate face unui predicator. 

Un chibrit aprins in bezna noptii aduce mai multa lumina  

decat un reflector in amiaza insorita. 

Oricat ai bate magarul, cal nu se face. 

Fiecare aude numai cat pricepe. 

Nici o lumanare din Biserica nu poate inlocui flacara din inima preotului. 

Pe langa atotputernicia lui Dumnezeu, cea mai formidabila forta care poate influenta viata celor din 

jur este frumusetea tacuta a unei vieti traite in sfintenie. 

Este o mare diferenta intre a spune ceva si a avea intr-adevar ceva de spus ... 

Faptul ca un lucrator nu are succes intr-un anumit loc nu inseamna intotdeauna ca nu are har sau 

ca nu are ce cauta in lucrare. Uneori asta inseamna pur si simplu ca Dumnezeu il vrea in alta parte. 

Nu vorbi din varful buzelor, ci din adancul inimii. 

Ca sa ajungi stapanesti Biblia, trebuie ca mai intai sa te stapaneasca ea pe tine. 

O predica buna trebuie sa aibe o introducere buna si o incheiere buna;  

amandoua tinute foarte aproape una de alta ... 

Cand n-au adancime, unii vorbitori cauta sa compenseze prin ... lungime! 

Sunt doua categorii de vorbitori; unii care n-au nevoie de nici o introducere si altii  

care ... nu merita nici un fel de introducere. 

Cele trei reguli pentru reusita in vorbirea publica:  

stai la subiect, stai in timpul acordat si stai ... jos! 



Un vorbitor a spus in introducerea discursului: "Dupa cate inteleg eu, misiunea mea este sa va 

vorbesc, iar a dumneavoastra este sa ascultati. Sper din toata inima sa terminam in acelasi timp". 

Un vorbitor nepregatit a inceput cu o gluma: "Avem ceva in comun: dumneavoastra nu stiti despre 

ce va voi vorbi si nici eu n-am nici cea mai vaga ideie". 

Una din gafele celebre s-a intamplat cand un mare demnitar de stat a starnit hohote de ras cu 

fraza: "Inainte de a-mi incepe discursul a-si vrea sa va spun ceva." 

Predica este casa; ilustratiile sunt ferestrele prin care intra lumina. 

Sotia catre predicator: "Mi-a placut predica ta, dragule!" Predicatorul: "Care dintre ele? Cea pe care 

am avut de gand s-o spun, cea pe care am spus-o, cea pe care ai inteles-o tu sau cea stralucita pe 

care mi-am spus-o mie insumi in drum spre casa?" 

Un vorbitor a explicat odata care este motivul pentru care foloseste notite. O doamna din sala s-a 

aplecat spre cea de alaturi si i-a zis: "Daca nici el insusi nu tine minte ce vrea sa ne spuna, cum de 

se asteapta sa tinem noi minte?" 

S-ar putea sa nu-ti placa de predicatorul tau. Iata o "reteta" cu sfaturi care te pot ajuta sa scapi de 

el: 

1. Priveste-l in ochi in timpul predicii; din cand in cand mai spune cate un: "Amin!" Vei vedea ca te 

va lua in serios si va predica pana la epuizare. 

2. Du-te la usa si strange-i calduros mana. Lauda-i predicile. Va muri de inima. 

3. Ofera-te sa-l ajuti cu orice este nevoie in adunare. Surpriza ii va produce cu siguranta un soc 

nervos. 

4. Daca nimic din cele de mai sus nu reuseste, iata o metoda fara gres: Convinge Biserica sa se 

roage pentru el. In curand va fi asa de bun ca il va chema o alta Biserica mai mare si te vei scapa 

de el. 

Pentru a predica bine nu este suficient sa stapanesti subiectul,  

trebuie ca si subiectul sa puna stapanire pe tine! 

Nu te pierde cu firea daca predicatorul din Biserica ta nu este talentat;  

si de la o lumanare plapanda poti aprinde o torta si poti raspandi apoi in jur lumina. 

PREJUDECATA 

Unii sunt atat de ingusti la minte ca  

trebuie sa-si stivuiasca prejudecatile pe ... verticala! 

Nu-l judeca pe om dupa haine;  

Dumnezeu a facut omul, croitorul ... hainele! 

De obicei vedem lucrurile nu asa cum sunt ele, ci asa cum suntem ... noi. 

Un om cu prejudecati nu gandeste, ci doar isi rearanjeaza convingerile. 

PRESEDINTI SI DIPLOMATI 

Un ziar cinstit si o Biblie in fiecare casa; o scoala buna si o Biserica in fiecare cartier, toate apreciate 

si promovate asa cum se cuvine, iata caramizile temeliei pe care trebuie asezate virtutea, 

moralitatea, libertatile civile si individuale.  

- Benjamin Franklin 

America de Sud a fost colonizata de spanioli, care au cucerit teritoriile manati de goana lor nebuna 

dupa aur, dar America de Nord a fost intemeiata de "pelegrinii" care au venit in cautarea unui loc in 



care sa i se poata inchina liberi lui Dumnezeu. Aceasta este diferenta fundamentala dintre popoarele 

celor doua continente. 

- A. R. Wells 

Moralitatea si religia sunt cei doi stalpi pe care se sprijina societatea. 

- Geoge Washington 

Cateodata ii poti pacali pe toti oamenii, pe unii ii poti chiar pacali intotdeauna, dar intotdeauna si pe 

toti oamenii, nu vei reusi sa-i pacalesti niciodata.  

- Abraham Lincoln 

As vrea mai degraba sa fiu invins luptand pentru o cauza care in final va triumfa, decat sa biruiesc 

temporar luptand pentru o cauza pierduta. - Woodrow Wilson 

Defectul inerent al capitalismului este o inegala impartire a binecuvantarilor, in timp ce defectul 

inerent al comunismului este o distribuire egala a mizeriei.  

- Wiston Churchill 

America este mare pentru ca America este buna. In clipa in care America va inceta sa mai fie buna, 

ea isi va pierde si maretia. - Dwight D. Eisenhower 

Oamenii unei tari au de ales: sau vor sa asculte de Dumnezeu sau vor ajunge robi tiranilor. - 

William Penn 

Cu cat decade mai mult un Stat, cu atata se inmultesc numarul legilor. - Tacitus 

Cei ce slujesc in functii publice nu trebuie sa se astepte sa fie aprobati si laudati imediat si de toata 

lumea. Trebuie insa sa perseveram in orice conditii. Multumirea launtrica de acum, linistea 

constiintei si gandul ca timpul si posteritatea ne va da dreptate, trebuie sa ne ajute sa nu bagam in 

seama glasurile galagioase ale detractorilor de azi. - Benjamin Franklin 

"Eu am sa ma pregatesc si am sa fiu gata; poate ca de undeva mi se va ivi si mie sansa." - 

Abraham Lincoln 

Scolile care educa intelectul, dar nu imprima si moralitate inimii, nu fac altceva decat sa-i 

pregateasca pe cei ce vor chinui maine societatea. - Teodore Rosvelt 

Crede-ma, domnule, ca nu trece nic macar o singura seara, oricat de obosit as fi, fara sa citesc ceva 

din Cuvantul lui Dumnezeu inainte de a ma duce la culcare.  

- Douglas MacArthur 

"Pot pune mana pe telescop si ma pot uita spre lumi aflate la milioane de kilometrii in spatiu, dar 

ma pot duce in camaruta mea si pe genunchi, in rugaciune, fara telescop si fara nici o alta 

minunatie a tehnicii, pot sa vad mult mai bine cerul si ma pot simti mult mai aproape de 

Dumnezeu." - Sir Isaac Newton 

Toata ziua trebuie sa-i bat la cap pe oameni sa faca lucruri pe care ar trebui sa aibe bunul simt sa le 

faca si fara insistentele mele. Cam aceasta este toata puterea presidentiala de care dispun. - Harry 

S. Truman 

Nu stiu prea mult cine a fost bunicul meu si nici nu ma prea intereseaza. Sunt mult mai preocupat 

sa vad ce fel de om va ajunge nepotul sau! - Abraham Lincoln 

Recunoasterea existentei unei Fiinte Supreme este cea dintai si cea mai mare expresie a spiritului 

American. Forma de guvernamant americana si stilul de viata american nu pot avea fiinta fara 

credinta in Dumnezeu. - Dwight D. Eisenhower 



Alexandru, Cezar, Carol cel Mare si eu am fondat imperii. Dar pe ce le-am fondat? Pe forta bruta. 

Isus Christos a instaurat un imperiu bazat pe iubire, iar la ora aceasta exista milioane de oameni 

gata sa moara pentru El. - Napoleon Bonaparte 

Trebuie sa refuzam ideea ca ori de cate ori cineva calca legea, societatea, nu faptasul, este de vina. 

A venit vremea sa refacem principiul american care spune ca fiecare este direct raspunzator pentru 

faptele sale. - Ronald Reagan 

Nu-i poti intari pe cei slabi slabindu-i pe cei tari. Nu-i poti ajuta pe cei ce primesc salariu dand de 

pamant cu cei chemati sa-l plateasca. Nu-i poti ajuta pe saraci prin distrugerea celor bogati. In 

ultima instanta, nu-i ajuti pe oameni facand in locul lor ceea ce pot si ar trebui sa faca ei insusi ca 

sa se ajute. - Abraham Lincoln 

"Dumnezeu este opinia mea publica" - Abraham Lincoln 

Tremur pentru tara mea cand ma gandesc ca Dumnezeu este drept.  

- Thomas Jefferson 

PRETENTII 

Viata ne da voie sa spunem ce ne dorim, dar in majoritatea cazurilor  

nu ne da decat ceea ce meritam. 

PREVEDERE 

Cel ce se ingrijeste doar de viata aceasta, dar nu se pregateste pentru vesnicie,  

s-ar putea sa treaca drept om destept acum, dar va fi un nebun in vesnicie. 

Singurul lucru pe care-l poate cu adevarat castiga cineva  

inainte de moarte este ... cerul. 

PRIETENI 

Dusmanii lui Dumnezeu sunt intotdeauna falsi prieteni ai omului. 

Cel ce-si doreste prieteni sa faca bine sa fie prietenos! 

Pentru durerea ta, stai singur; la bucurie cheama si pe altii;  

numai asa vei avea tovarasi nefatarnici. - N. Iorga 

Un prieten este unul care-ti stie toate defectele si totusi  

mai are ochi sa-ti vada si calitatile. 

Vei ramane fara prieteni daca vei cauta sa ai unul fara defecte. 

Exista un singur fel de prietenie, sunt multe feluri de iubire. - N. Iorga 

Prietenul care tine mereu mortis sa-ti indrepte greselile,  

nu-ti este de fapt prieten, ci critic. 

Iubind pe cineva, l-ai luat in sufletul tau, fara ca el sa piarda ceva. 

Daca au fi altcineva, te-ai imprietenii cu tine? 

Prietenia este o floare cu o crestere lenta. 



Cand cineva a ajuns in sfarsit sa se cunoasca bine pe sine  

nu se mai mira de ce are asa de putini prieteni. 

Este in general stiut ca adevaratul caracter al cuiva se vede  

si din prietenii pe care ... nu si-i face. 

Un prieten este o persoana care stie totul despre tine si totusi te iubeste. 

Cel mai mare lucru pe cer-l poti face pentru un prieten  

nu este sa-i dai din bogatiile tale, ci sa i le scoti la iveala pe cele  

care sunt ascunse in el insusi. -Benjamin Disraeli 

Prietenii adevarati nu traiesc in armonie, cum cred unii,  

ci in melodie. -Henry David Thoreau 

Nu te osteni sa faci cunostinta cu altii; asigura-te insa ca meriti  

ca altii sa doreasca sa faca cunostinta cu tine. 

Prietenii sunt aceia care te intreaba: "Ce mai faci?"  

si doresc cu adevarat sa-ti asculte raspunsul. 

Daca poti cumpara prietenia cuiva, nu se merita! 

Daca nu poti spune ceva bun despre prietenii tai,  

inseamna ca te-ai imprietenit cu cine nu trebuia. 

Fa-ti prieteni mai inainte ca sa ai nevoie de ei. 

Prietenia este o responsabilitate, nu o oportunitate. 

Prietenia este cimentul care tine lumea impreuna. 

Fiecare prieten reprezinta o parte din inima ta c 

are nu s-a nascut pana ce n-ati facut cunostinta. 

Prietenii sunt aceia care vare inca vorbesc  

cand nimeni nu mai vorbeste cu tine. 

Cainele este prietenos atata vreme  

cat da mai mult din coada decat din gura. 

Un prieten adevarat este cea mai buna oglinda. 

Un prieten este o persoana cu care poti tace confortabil. 

Prieten este cel ce stie sa-ti citeasca tacerile. 

Calitatea de indragostit nu are nevoie de confirmarea persoanei iubite si nici de cea a ochiului 

public. Se poate iubi indefinit in taina, creand chiar alesului/alesei impresia de politicoasa 

indiferenta. 

Prietenia se afla insa la polul opus: fara reciprocitate e vorba goala si fala usoara. Ea dainuie exact 

atat cat cei in cauza se recunosc unul pe altul drept prieteni. 



Spre deosebire de dragoste, care poate inflori la bine, dar da adesea indarat la greu, daca nu cumva 

dispare cu totul, sentimentul de prietenie creste proportional cu necazurile unuia dintre prieteni. 

Intr-un fel, aceasta legatura de sange spiritual e mult mai tare decat cea de sange propriu-zisa, 

numita rudenie. 

Ca prietenia se manifesta la greu ar putea sa para o trasatura in favoarea ei. Proverbul cu prietenul 

care „la nevoie" se cunoaste consfinteste aceasta aparenta. 

De la lozinca iubitorilor de „adevar": "Amicus Plato sed magis amica veritas" pusa in circulatie de 

Ammonius Saccas in Viata lui Aristotel si numai partial justificata de un fragment din Etica 

nicomachica, cei care-si fac un tel din a-si critica prietenii - si la bine si la rau - nu mai au nevoie de 

alte argumente. Nu este deloc sigur ca misiunea prieteniei este critica „In numele adevarului". 

Prietenia ar trebui sa aiba incredere ca, mai devreme sau mai tarziu prietenul va descoperi singur 

acest adevar, daca nu il stie deja. Daca arta sau stiinta au nevoie de critica avant toute chose, 

exemplele literare ne arata ca arta sau stiinta prieteniei are nevoie si de altceva. De incredere si 

sprijin la bine, caci nimic nu e mai greu de indurat decat temuta zi de dupa succes. - Ioana 

Parvulescu 

Nu merge inaintea mea, s-ar putea sa nu te urmez, nu merge in spatele meu, s-ar putea sa nu te 

conduc bine; mergi alaturi de mine si fi prietenul meu - Albert Camus 

Prietenii sunt felul in care ne poarta de grija Dumnezeu. 

Daca toti prietenii mei ar sari de pe un pod, eu n-as sari impreuna cu ei,  

ci m-as duce jos sa-i prind in brate. 

Toti oamenii te aud cand vorbesti; prieteni insa inteleg ce spui,  

iar cei mai buni prieteni sunt cei care pricep si ceea ce n-ai spus in cuvinte. 

Luam cai diferite in viata, dar oriunde am merge,  

luam cu noi si cate o particica din fiecare. 

"My father always used to say that when you die, if you've got five real friends,  

then you've had a great life." - Lee Iacocca 

Tatal mereu obisnuia sa spuna ca, daca atunci cand mori, daca ai avut cinci prieteni adevarati, 

atunci "ai stiut cum sa traiesti."- Lee Iacocca 

Unii oameni vin si pleaca repede din viata noastra, altii stau o vreme, punandu-si amprenta pe 

inima noastra. Dupa plecarea lor, nu vom mai fi niciodata aceiasi. 

PRINCIPII 

Uneori este posibil sa faci ceva corect dintr-o motivatie gresita. 

PRINCIPIUL DE AUR 

"Ce doriti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel." - Mat. 7:12 

Mama mea crede in principiul de aur, dar i-a adaugat o clauza speciala:  

"Nu faceti pentru altii ceea ce ei sunt prea lenesi ca sa faca." 

PRIORITATI 

Cel mai important lucru este sa pastrezi cel mai important lucru  

drept cel mai important lucru. 



PROGRES 

Inainte, o doica la copii era semn de prosperitate;  

astazi este semn ca familia nu mai poate trai dintr-un singur salar. 

Daca nu vom cauta mereu metode si cai sa facem o slujba din ce in ce mai buna si daca nu ne vom 

stradui sa ne adaptam noilor solicitari ale vremii, nu avem nici un drept sa vrem sa supravietuim in 

afaceri si, intr-adevar, nu vom supravietui! 

Sa fim impreuna este un inceput; sa ramanem impreuna este un progres;  

sa lucram impreuna este un succes. 

Progresul n-are atat de a face cu viteza, cat cu ... directia. 

Niciodata in istorie n-au stiut asa de muti oameni  

asa de putin, despre asa de multe lucruri. 

Problemele sunt pretul pe care-l platim pentru progres. 

Singura cale pe care poti progresa este  

sa asculti de sfaturile pe care le dai altora. 

Cand cerem imposibilul obtinem de cele mai multe ori  

cat se poate mai bun posibl. 

Nu te plange daca ti s-a dat o slujba putin mai grea decat te crezi in stare;  

briciul nu se poate ascuti pe o bucata de matase. 

PROSTIE 

Motivul pentru care atatea idei bune pier  

este ca nu pot suporta ... singuratatea. 

Ca sa dovedesti ca esti destept se cer o sumedenie de lucruri,  

pentru ignoranta este suficienta o singura greseala. 

Daca prostia ar durea, lumea ar fi un geamat continuu  

de la un capat la celalalt. 

Oamenii tacuti nu sunt singurii oameni care nu spun mare lucru ... 

Singura circumstanta in care un prost nu te intrerupe  

este astunci cand il lauzi. 

In toata istoria lumii, cantitatea totala de inteligenta a ramas intotdeauna aceiasi;  

numai populatia a fost intr-o continua crestere ... 

PROTESTANTI 

Protestantii cred ca: 

Singura autoritate in probleme de credinta este Biblia.  

Toti credinciosii au acces nemijlocit la Dumnezeu.  

Oamenii sunt socotiti neprihaniti prin credinta.  

Fiecare crestin trebuie sa citeasca Biblia, cautand sa o inteleaga si sa traiasca dupa indemnurile ei, 

cu o constiinta luminata de Duhul Sfant.  



Exista doua acte cultice simbolice esentiale: botezul celor convertiti si Cina Domnului. 

Biserica si Statul trebuie sa duca o existenta separata, dar nu exclusiva sau ostila. 

PROFESIONISM 

Un profesionist este cineva care isi face foarte bine meseria  

fara sa-si dea seama de aceasta. 

PROSTIE 

Unii oameni te fac sa doresti ca parintii lor sa nu se fi intalnit niciodata. 

PROVIDENTA 

Omul propune, dar Dumnezeu dispune. - Thomas a Kempis 

Darnicia lui Dumnezeu intrece pana si cele mai exagerate vise de-ale noastre. 

Dumnezeu daruieste darurile cele mai bune  

celui care nu-i pune nici un fel de conditii. 

PROVERB 

Un proverb este o propozitie scurta  

bazata pe o experienta indelungata. 

PRUDENTA 

Stand jos, n-a cazut nimeni. 

Ochii nostrii sunt asezati in fata  

pentru ca este mult mai important sa privesti inainte decat inapoi. 

Daca stai sa te gandesti bine,  

centurile de siguranta nu te restrang mai mult decat ... caruciorul de invalizi. 

Mai bine sa intrebi de doua ori, decat sa te ratacesti o data. 

Nu-ti fie rusine sa pui intrebari prostesti.  

Sunt mai usor de tolerat decat greselile prostesti ... 

Chiar si pestele ar scapa de necaz daca si-ar tine gura inchisa. 

Calea de mijloc s-ar putea sa nu fie cea mai spectaculoasa,  

dar este cel putin cea mai departe de sant - din amandoua directiile. 

Mai bine sa ridici un gard pe buza prapastiei,  

decat sa zidesti un spital la poalele ei. 

Avertizare pe gardul unei ferme din Texas:  

"Vanatori, nu trageti si in ceea ce nu se misca; 

unii s-ar putea sa fie angajatii mei."  

Traieste cu grija, viata n-are "roata de rezerva." 



Este mai bine sa te uiti inainte si sa te pregatesti,  

decat sa ajungi sa te uiti inapoi si sa regreti. 

PSIHOLOGIE, PSIHIATRIE 

Doi psihiatrii se intalnesc pe strada. Dupa cateva schimburi obisnuite  

de amabilitati, unul spune: "Tu esti foarte bine astazi. Eu cum sunt?" 

Un psihiatru este unul care foloseste ce-i in capul altora ca sa faca el bani. 

Psihologia moderna ne spune ca este traumatic sa fi orfan, este teribil de periculos sa te nasti 

singurul la parinti, este complexant sa fi praslea, chinuitor sa fi cel din mijloc, sufocant sa fi cel mai 

mare. Se pare ca singura iesire din impas este sa reusesti sa te nasti dintr-o data "adult." 

Cine merge la psihiatru trebuie ca si-a pierdut ... mintile! 

Diferenta dintre psihoneuroza de azi si nervii de altadata  

este aproximativ ... sapte sute de dolari. 

Psihiatri nu au de ce sa se ingrijoreze atata timp cat o fac asa de mult altii. 

Psihanalistii ne spun ca oamenii mari de statura fac soti docili;  

la fel si femeile mari de statura ... 

La o analiza atenta, psihiatria nu este altceva decat stravechiul bun simt care a fost la scoala si se 

exprima acum intr-o limba pe care nu o mai pricepe nimeni. 

Cand ai inceput sa crezi ca pricepi ce se petrece in lume  

este cazul sa te duci sa consulti un psihiatru. 

Un psihiatrist este o persoana care iti poate spune ceea ce stie toata lumea  

in termeni pe care nu-i pricepe nimeni si mai este si platit pentru asta! 

PUBLICITATE 

Maestrii reclamelor de azi au creat o stare falsa de anticipatie. Cei tineri au fost facuti sa creada ca 

totul se poate obtine usor, imediat si fara eforturi. Ei nu-si mai dau seama ca istoria se misca incet 

si ca schimbarile sociale se produc de obicei in intervale mari de timp. 

Omul care nu-si mai face publicitate pentru a face economie de bani  

seamana cu cel ce si-a oprit ceasul ca sa economiseasca timpul. 

Cam noua zeci la suta din intreprinderile care falimenteaza  

se inchid din cauza lipsei de publicitate. 

Cel ce incearca sa faca afaceri fara publicitate seamana cu cel ce face cu ochiul pe intunerec: el stie 

ce face, dar nimeni nu-l baga in seama! 

Cand marfa este buna MERITA sa-i faci reclama,  

cand e proasta TREBUIE sa-i faci reclama. 

PUDOARE 

Ceea ce nu se cade sa fie auzit de urechile celor mici,  

nu trebuie rostit nici de buzele celor mari. 



PUNCTE DE VEDERE 

Orice punct de vedere este gresit, pentru ca este limitat.  

Cine se uita spre tavan, nu vede podeaua! - Richard Wurmbrand 

Cand respingi ideile cuiva, fi sigur ca nu-i respingi si persoana. 

Daca totusi trebuie sa respingi, ai grija sa nu fi ... respingator. 

Optimistul spune ca paharul este pe jumatate plin,  

pesimistul spune ca paharul este pe jumatate gol,  

iar zgarcitul mormaie ca s-a facut risipa de sticla! 

PUNCTUALITATE 

Daca n-a ajuns cu o jumatate de ora mai devreme la scoala,  

un invatator ... a intarziat deja. 

 

 

RASISM  

Rasismul este o dementa, dar - cum sa spun? - nerasismul, contestarea unor rase deosebite, fiecare 

cu insusirile ei, este o nerozie.  

- N. Steinhardt 

RABDARE 

Radacinile rabdarii sunt adesea amare, dar fructele, dulci. 

Rabdarea face minuni. Cine stie s-o foloseasca  

face din frunze de dud ... matase. 

"Cu rabdarea trecem marea"; nerabdarea ne ineaca! 

Trebuie rabdare ca sa ajungi "mare" 

Secretul rabdarii este sa faci altceva intre timp. 

Rabdarea poate face minuni, dar nu-l poate ajuta cu nimic  

pe cel care a plantat un portocal in ... Alasca! 

Rugaciunea unui nerabdator:  

"Doamne, te rog sa-mi dai rabdare si sa mi-o dai chiar acum!" 

Tinerii ar trebui sa se deprinda sa aibe rabdare cu cei varstnici,  

pentru ca atunci cand vor ajunge batrani  

sa stie cum sa aibe rabdare cu cei tineri. 



Rabdarea este de admirat la soferul masinii din spatele tau,  

dar nu si la cel din fata! 

Rabdarea poate fi asemanata cu tantarul care s-a asezat pe patul unui anemic,  

asteptand sa i se faca o transfuzie de sange. 

Ca sa ajungem indelung rabdatori trebuie sa fim indelung incercati! 

Sunt timpuri cand tot ceea ce cere Dumnezeu de la copiii Sai sunt:  

tacere, rabdare si ... lacrimi. 

RANI 

Dumnezeu nu te va chantari dupa medalii,  

ranguri sau diplome, ci dupa cicatrice. 

"Iubirea stie, ranile-s mai mari 

Cand dragostea le da, nu dusmania"- Shakespeare 

RASPLATA 

Dumnezeu va da fiecaruia ce i se cuvine. S-ar putea ca El sa nu rasplateasca la sfarsitul zilei, 

saptamanii sau anului, dar va plati cu siguranta ... la sfarsit. 

"Daca esti cuminte", ii spuse invatatorul de scoala duminicala lui Nicusor, "vei merge in cer si vei 

purta pe cap o coroana de aur!" "Ba nu vreau!" raspunse Nicusor, "M-a chinuit destul sa-mi puna 

una dintr-aia pe un dinte. Nu mai vreau coroana!" 

Daca ne vom gandi bine, de multe ori, noi nu-i iubim pe oameni pentru binele pe care ni l-au facut, 

ci pentru binele pe care ne-au lasat sa li-l facem. - Lev Tolstoi 

Viata crestina este ca un meci de tenis: Cine serveste bine, castiga! 

Mantuirea depinde de ceea ce a facut Christos pentru noi;  

rasplata depinde de ceea ce facem noi pentru Christos. 

RASTIGNIRE 

"Ah, Christoase cine sa Te poata intelege? Tu-i iubesti pe cei ce te rastignesc si-i rastignesti pe cei 

ce te iubesc!" 

Karl Barth: "Harul indreptatirii e viata noastra, harul sfintirii e moartea noastra. Ceea ce inseamna 

ca, in procesul indreptatirii, Domnul ii spune mortului (adica pacatosului): "Traieste!" Apoi, dupa ce 

l-a scos din pacat, cu alte cuvinte, din moarte, si l-a chemat la viata, tot El ii spune celui acum viu: 

"Mori!" Pacatosul cait - fostul mort care a fost chemat la viata - urmeaza acum sa moara la cele 

lumesti. "Sub aceste doua determinari si nu sub vreo alta trebuie sa fie traita viata crestina." 

Iata, intreaga, dialectica lui "mors et vita": intai te inviaza apoi te omoara: ca sa fii cu adevarat viu. 

A, daca aceasta este viata, viata nu este usoara, e un fel de moarte. Noi tot zicem: viata, viata e 

asa si pe dincolo ... dar poate ca nici nu stim ce e viata adevarata (dupa cum nu stim nici ce e 

moartea), poate ca bajbaim in zaduful apasator al penumbrelor unui limbus si printre confuziile unui 

vag limbaj ... Caldiceii.  

- N. Steinhardt 

Crestinismul este transmutatia, nu a elementelor chimice, ci a omului (metanoia). Aceasta e 

MINUNEA CEA MARE a lui Christos Dumnezeu; nu inmultirea vinului, pestilor, painii; nu tamaduirea 



orbilor din nastere, slabanogilor, garbovilor si leprosilor, nu, nici invierea fiicei lui Iair, a fiului 

vaduvei din Nain si a lui Lazar - toate semne bune pentru cei prea putini credinciosi, ori facute ca sa 

se implineasca proorociile, ori ca sa se arate slava lui Dumnezeu, ori manifestari de mila ale 

Domnului ("Cand a vazut multimea, Domnului i s-a facut mila de ea"), toate concesii ale divinitatii -, 

ci transformarea fapturii. 

Pana unde poate merge aceasta transmutatie? Pana la ceruta rastignire cu capul in jos a lui Petru, 

care se lepadase. - N. Steinhardt 

RATACIRE 

Oile se ratacesc, nu pentru ca tufisurile ar fi prea mari,  

ci pentru ca se indeparteaza prea departe de Pastor. 

RAZBOI 

Razboiul care bantuie in lume este doar o reflectare  

a razboiului din launtrul oamenilor. - Leighton Ford 

Tragedia razboiului este ca foloseste ce este  

mai bun in oameni ca sa le faca cel mai mare rau. 

"Razboiul va exista pana in acea zi indepartata in care militantul pentru pace  

se va bucura de aceiasi reputatie si sprijin ca si soldatul." - John F. Kennedy 

Razboiul este sarbatoarea mortii. 

N-a existat niciodata un razboi bun sau vreo pace rea. - Benjamin Franklin 

Nimeni nu este asa de nebun incat, pus sa aleaga, va alege razboiul, nu pacea.  

In timp de pace, copiii isi ingroapa parintii.  

In razboi, parintii isi ingroapa copiii. - Herodot 

Razboiul n-a aratat niciodata si nici nu va putea arata vreodata cine este mai just;  

doar cine este mai tare. 

Natura umana este astfel facuta incat un razboi cumplit sau o calamitate petrecuta intr-o alta parte 

a lumii sunt intotdeauna mai putin catastrofale decat o simpla zgarietura pe masina mea cea noua. 

Suntem experti in castigarea razboaielor,  

dar suntem la fel de buni si in pierderea pacii. 

Cand incepe razboiul, adevarul ii este cea dintai victima. 

Pacea pe care a venit sa ne-o aduca Christos nu este de genul  

celora care trebuie aparate cu varfurile baionetelor. 

RAZBUNARE 

Razbunarea seamana adesea cu cel care si-a muscat cainele pentru ca,  

... de fapt, cainele l-a muscat mai intai! 

Cine se razbuna, dovedeste ca este egalul celui ce l-a nedreptatit.  

Cel ce poate trece cu vederea, dovedeste ca ii este superior. 



REALIZARI 

Ce pot face eu, plus ceea ce poate face Dumnezeu este intotdeauna destul. 

Daca oamenii ar sti cat de mult am lucrat ca sa ating maiestria,  

nu li s-ar mai parea atat de minunat. - Michelangelo 

Stiu ca merg incet, dar macar nu dau inapoi! 

Cel ce umbla cu Dumnezeu este sigur  

ca intotdeauna ajunge acolo unde trebuie! 

Dumnezeu poate face totul, dar El nu incepe deobicei  

decat dupa ce eu mi-am dat toata silinta. 

Una dintre cele mai mari bucurii ale vietii  

este aceea de a fi in stare sa faci ceva bine. 

Dumnezeu lucreaza in acelasi timp "in", "prin" si "pentru" oameni. 

Este mai mult sa cuceresti o singura culme  

decat sa stapanesti o multime de vai. 

Lumea nu vrea sa stie cat de mare a fost furtuna pe care a trebuit sa o infrunti,  

ci daca ai fost in stare sa aduci cu bine in port, corabia. 

Nimeni nu este mai orb decat cel ce nu vrea sa vada. - Cristian Moisescu 

Intre lucrurile marete pe care nu le putem face si fleacurile de care nu vrem sa ne apucam, exista 

pericolul de a nu face niciodata nimic. 

Cel ce la douazeci de ani nu invata nimic,  

la treizeci nu face nimic, la patru zeci nu va avea nimic. 

Pesimistul zice: "Nu se poate!" Optimistul spune:  

"Ba se poate!" Cel harnic zice: "Am facut!" 

Marile infaptuiri ale lumii au fost realizate te oamenii care  

si-au sistematizat munca si si-au organizat foarte bine timpul. 

Daca ceea ce ai facut ieri inca ti se pare foarte mult,  

inseamna ca astazi inca n-ai prea facut mare lucru. 

Oamenii sunt apreciati nu dupa ceea ce au inceput,  

ci dupa ceea ce au terminat. 

A trai nu inseamna a respira, ci a infaptui. - Jean Jacque Rousseau 

RECUNOSTINTA 

O floare dupa 10 ani de casnicie face mai mult decat  

un intreg buchet oferit in timpul logodnei. 

Mai bine o floare acum, decat o coroana pe cripta mormantului. 



REGRET 

Dintre toate cuvintele, gemetele fierbinti din vesnicie,  

cel mai trist va fi: "Ar fi putut sa fie ..." 

Nu lasa ziua de ieri sa-ti manance prea mult din ziua de azi! 

Este bine si de folos sa fi dat din cand in cand pe mana ta insuti. 

RELAXARE 

Ar fi bine sa stim cum este bine sa respiram, caci respiratia determina starea generala de sanatate, 

influenteaza gandirea si stabileste nivelul de energie care ne sta la dispozitie. O respiratie complecta 

implica trei etape. Ea incepe in abdomen, apoi se ridica spre portiunea de mijloc a trupului si 

sfarseste prin dilatarea intregii custi toracice. O asemenea respiratie nu numai ca oxigeneaza 

sistemul sanguin, ci da si o mana de ajutor sistemului digestiv. Cand sunteti emotionati, speriati sau 

nelinistiti, respiratia devine dintr-o data scurta si rapida. Daca nu stiti cum sa va relaxati singur, o 

astfel de respiratie va va intretine si mai mult starea anxioasa. Dimpotriva, daca veti aborda imediat 

o respiratie prelungita, lenta si complecta, parcurgand constiincios cele trei etape amintite anterior, 

starea generala se va inbunatati treptat si veti redobandi linistea interioara. 

RELIGIE 

Este natural sa fi religios, dar supranatural sa fi crestin. 

Multi oameni isi poarta religia ca pe o povara in spinare,  

in loc sa o poarte ca pe un cantec in inima. 

Exista convingerea din ce in ce mai raspandita ca lumea are nevoie  

de o religie care sa acopere si celelalte sase zile din saptamana. 

Pentru crestinul adevarat fiecare zi este o duminica. 

Cea mai raspandita religie de azi este CONFUZIONISMUL. 

Religiozitatea nu te poate mantui. Fenomenul religios este ca foamea, dezvaluind necesitatea dupa 

hrana. Foamea te face sa fi preocupat sa ajungi la mancare, dar ea, (foamea) nu te poate tine in 

viata! Tot asa si religiozitatea; ea da doar pe fata nevoia noastra dupa Dumnezeu. Templul in sine si 

toate slujbele nu pot sa mantuiasca. Domnul Isus a venit sa curateasca Templul si sa umple 

Templul. Cine vine la Templu din religiozitate, trebuie sa se intalneasca cu El pentru mantuire.  

- Liviu Tiplea 

Daca oamenii religiosi sunt totusi rai, cum ar fi ei fara religie? 

REMUSCARE 

Cand Satan ti-aduce aminte de trecutul tau adu-i si tu aminte de viitorul lui. 

Singurul leac pentru remuscare este iertarea divina.  

Dumnezeu are un burete care actioneaza in trecut. 

Daca ne pocaim cu adevarat, Dumnezeu arunca pacatele noastre in marea uitarii  

si aseaza pe mal semnul: "Pescuitul interzis!" 

Remuscarea este ecoul unei virtuti pierdute. 



Nu-i da voie lui Satan sa-ti aminteasca de lucruri vechi  

pe care Dumnezeu le-a uitat. 

RENUNTARE 

Lucrurile la care am renuntat de dragul lui Christos  

nu-s pierdute, doar transferate. 

REPUTATIE 

Reputatia poate fi reparata, dar oamenii au obiceiul sa se uite mereu  

acolo unde stiu ca a fost o crapatura. 

Oamenii nu pot fi judecati dupa ceea ce spun altii despre ei, dar iti poti face o parere destul de 

corecta despre ei daca ii asculti ce spun ei despre altii. 

Circumstantele in mijlocul carora traiesti iti determina reputatia... adevarul in care crezi iti 

determina caracterul...  

Reputatia este ceea ce se presupune ca esti; caracterul este ceea ce esti... Reputatia este 

fotografia; caracterul este fata...  

Reputatia ii vine cuiva din afara; caracterul creste dinlauntru...  

Reputatia este ceea ce ai cind vii intr-o noua comunitate; caracterul este ceea ce ai cind pleci...  

Reputatia ta este facuta intr-un moment; caracterul se cladeste intr-o viata... Reputatia iti este 

aflata intr-o ora; caracterul nu iese la iveala nici intr-un an... Reputatia creste ca o ciuperca; 

caracterul dureaza ca eternitatea...  

Reputatia te face bogat sau sarac; caracterul te face fericit sau nefericit...  

Reputatia este ceea ce oamenii spun despre tine in fata mormintului tau; caracterul este ceea ce 

ingerii spun despre tine in fata tronului lui Dumnezeu. - J. C. Maxwell 

La doua zeci de ani eram timorati de ceea ce gandeau alti despre noi,  

la cinci zeci de ani suntem surprinsi sa aflam  

cat de putin se gandesc oamenii la noi. 

RESPECT 

Daca nu respecti pe un altul, nu te respecti nici pe tine. 

- Constantin Noica 

RESPONSABILITATE 

Exista foarte putine lucruri mai stimulatoare pentru cineva decat sa-l pui responsabil pentru o 

anumita lucrare, facandu-l sa inteleaga clar ca ai mare incredere in el. 

Nici una din picaturile de ploaie nu s-a simtit raspunzatoare pentru ... inundatii. 

Nu suntem intotdeauna responsabili pentru ceea ce ni se intampla, dar vom raspunde intotdeauna 

de felul in care reactionam fata de ce ni se intampla. 

REZOLVARI FALSE 

Nu-l poti intari pe cel slab diminuandu-l pe cel tare. Nu-l poti imbogati pe cel ce primeste salariu 

daca il vei saraci pe cel ce trebuie sa i-l dea. Nu poti ajuta saracului distrugand bogatii din tara. Nu-i 

poti ajuta perpetuu pe oameni facand mereu in locul lor ceea ce ei ar trebui sa faca. 

RIDICOL 



"...Si dupa viata bolnava, nu e viata mai trista decat viata ridicula, si nu e, poate, viata mai ridicula 

decat a omului care, inchipuindu-si ca are talent politic, isi da toate ostenelile sa probeze cu prisos 

ca nu-l are..." - I.L. Caragiale 

RISIPA 

Orice risipa este o sora mai mica a saraciei. 

Este adevarat ca "banii vorbesc"; el mai adesea ei ne spun: "La revedere!" 

RAVNA 

Fiind mic de statura, Zacheu avea picioare scurte. Totusi, el a reusit s-o ia inaintea multimii si sa se 

suie in dud ca sa-L vada pe Isus. Picioare scurte pot merge la fel de repede ca si picioarele lungi, 

atunci cand vrei cu adevarat un lucru. 

Fa tot ce poti face, cu ceea ce ai la indemana, acolo unde esti! 

RUDE 

Este adevarat ca nu ne putem alege rudele, dar probabil ca, daca ar fi avut posibilitatea de a alege, 

nici ele nu s-ar fi oprit tocmai la noi. 

Cu avioanele de astazi, nimeni nu mai are rude ... indepartate. 

RUGACIUNE 

Cu cat de rogi mai din adanc, cu atat ajungi mai sus. 

Orice om care este prea ocupat ca sa se roage,  

este mai ocupat decat il vrea Dumnezeu. 

"Ochii ei, lacasuri de rugaciuni tacute!" - Tennyson 

Rugaciunea este locul de munca al sufletului. 

Daca vrei sa te auda Dumnezeu cand te rogi  

trebuie sa-L auzi si tu cand iti vorbeste. 

Rugaciunea nu este un substitut pentru actiune, pentru gandire, pentru veghere, pentru suferinta 

sau pentru darnicie; rugaciunea trebuie sa fie doar fondul pe care trebuie sa se desfasoare toate 

acestea. 

Nu te ruga numai ca sa scapi de necazuri. Nu te ruga numai ca sa dobandesti o mangaiere in suflet. 

Roaga-te si sa ti se dea putere sa faci voia lui Dumnezeu in toate situatiile. "Faca-se voia Ta" este 

singura rugaciune care are ascultarea garantata. 

In viata de rugaciune este mai bine sa ai inima plina chiar daca n-ai cuvinte,  

decat sa ai cuvinte si inima sa-ti fie goala. (John Bunyan) 

Intre pustani: "S-ar putea sa nu fie constitutional,  

dar eu ma rog intotdeauna inaintea fiecarui examen". 

Rugaciunea copilului: "Doamne ai grija de mine, ai grija de mama, ai grija de tata, 

... dar mai ales ai grija de Tine, ca daca ti se intampla tie ceva va fi vai de noi toti!" 



O marturie eficienta incepe cand credinciosul este in genunchi, nu in picioare. Este mult mai cu miez 

sa le vorbesti oamenilor despre Dumnezeu, dupa ce mai intai ai stat de vorba cu El despre ei. Este 

partea lui Dumnezeu sa creieze ocaziile, iar partea noastra sa le sesizam. 

Lipsa de rugaciune a celor din banci duce la lipsa de putere a celor de la amvon. 

S-a spus adeseori ca Reforma s-a nascut in camaruta de rugaciune a lui Luther. De fapt, orice 

reforma, colectiva sau individuala, trebuie sa inceapa mai intai in camaruta de rugaciune. 

Scopul adevarat al rugaciunii nu este  

sa-L schimbam pe Dumnezeu, ci pe noi insine. 

Foloseste din plin cel mai mare privilegiu pe care-l avem de partea aceasta a curcubeului. Isus 

Christos a platit cu viata Sa ca sa faca posibila comunicarea si comuniunea cu Dumnezeu. 

Rugaciunea este cea mai intensa forma de eliberare a energiei vitale  

de care este capabil spiritul uman. 

Noi am uitat ca atunci cand Christos a declarat ca "Isi va zidi Biserica Sa",  

El avea in minte o casa de rugaciune. 

Rugaciunea este o privire aruncata asupra vietii  

de la inaltimea suprema a partasiei cu Dumnezeu. 

Oamenii care au simtit cei dintai responsabilitatea raspandirii crestinismului in lume, s-au apropiat 

de Domnul Isus cu o cerere. Ei n-au spus insa: "Doamne, invata-ne sa predicam" sau "Doamne, 

invata-ne sa facem minuni", ci ... "Doamne, invata-ne sa ne rugam." 

Roaga-te in fiecare seara tot asa cum ingenunchiaza la sfarsit de zi camila  

ca s-o despovareze stapanul ei de bagaj. - Corrie Ten Boom 

"Am asa multe de facut, ca astazi trebuie neaparat  

sa incep cu trei ceasuri de rugaciune." - Martin Luther 

Aparent nemiscata rugaciune de pe culme s-a dovedit a fi o mai mare incercare a puterii decat 

batalia din vale, caci Moise a fost cel ce obosea, nu Iosua! -  

J. Oswald Sanders 

Uneori, rugaciunea va schimba imprejurarile,  

dar de cele mai multe ori ea te va schimba pe tine. 

Inainte de a te ruga pentru schimbarea imprejurarilor,  

ar trebui sa te rogi pentru schimbarea caracterului tau. 

Rugaciunea de mijlocire este puntea de legatura intre neputinta noastra  

si atotputernicia lui Dumnezeu. - Andrey Murray 

Rugaciunile noastre aseaza sinele pe care va veni spre noi puterea lui Dumnezeu. Asemenea unei 

locomotive, puterea divina este irezistibila, dar nu poate veni decat daca au fost asezate mai intai 

sinele. - Watchman Nee 

Cine are credinta, cand se roaga pentru ploaie tine mana pe umbrela. 

Cati dintre voi se roaga zilnic cu copiii acasa? Cat de ipocrit este ca luptam sa reintroducem 

rugaciunea in scoli, in timp ce neglijam rugaciunea acasa! 



Predicile ii misca pe oameni, rugaciunea Il misca pe Dumnezeu. 

Au existat treziri religioase fara prea multa predicare,  

dar niciodata n-au existat treziri spirituale fara multa rugaciune. - R. A. Torrey 

Cinci studenti la teologie au petrecut un sfarsit de saptamana in Londra si erau foarte curiosi sa 

asculte cativa predicatori care se bucurau de popularitate in vremea aceea. In drumurile lor, au 

ajuns intr-o dimineata calduroasa si la cladirea in care predica Charles Spurgeon. Cum asteptau 

afara sa se deschida usile adunarii, s-a apropiat de ei un necunoscut si i-a intrebat: "N-ati vrea sa 

vedeti sistemul de incalzire a Bisericii noastre?" Desi nu erau prea curiosi sa afle despre asa ceva in 

Duminica aceea de Iulie, din politete, au acceptat invitatia. Strainul i-a calauzit pe treptele care 

coborau spre o sala de la subsol, a deschis usurel o usa si le-a zis soptit emotionat: "Iata domnilor, 

sistemul nostru de incalzire!" Cu uimire, cei cinci studenti au privit o mare de peste 700 de suflete 

care erau ingenuncheate la rugaciune, cerand binecuvantare si har pentru serviciul care avea sa 

urmeze. Necunoscutul care-i invitase sa vada minunea nu era altul decat Spurgeon insusi. Sa ne 

mai miram ca predicile lui mai sunt in circulatie si astazi? 

Daca Diavolul te poate infrange in problema rugaciunii zilnice, atunci te poate birui in oricare alta 

problema. Daca tu il birui acolo, il vei invinge probabil si in oricare alta problema. 

Rugaciunea nu-L dezarmeaza pe Dumnezeu, ci ne inarmeaza pe noi! - M.M. 

Anumite ganduri sunt rugaciuni veritabile. Exista momente cand,  

indiferent de pozitia in care se afla corpul, sufletul nostru este pe genunchi. 

Trebuie sa ne rugam cand avem o stare buna pentru rugaciune, caci ar fi pacat sa pierdem o astfel 

de ocazie, dar trebuie sa ne rugam si cand nu avem chef de rugaciune, caci ar fi prea periculos sa 

acceptam sa ramanem intr-o astfel de stare. 

Culese sub tema: "Caci nu stim cum trebuie sa ne rugam": 

"Doamne, Tu sti precis ca sunt ispitit. Te rog sa ma tii teapan sa nu alunec ..." 

"Doamne, Tu stii destul de bine ce pacatos sunt eu ..." 

"Doamne, habar n-ai Tu ce pacatos sunt eu!" 

 

 

SALARIU  

Ce constituie un salariu minim este discutabil;  

depinde daca tu esti primitorul sau ... platitorul. 

Daca vrei sa traiesti in limitele salariului  

vei fi lipsit de anumite lucruri, in primul rand de griji! 

Afis in geamul unui restaurant: Vino inauntru si mananca;  

sa nu mori nici tu, nici eu de foame. 

In probleme de casatorie este mai bine  

sa ai un salariu lunar, decat sa fii fermecator. 

SARCASM 



Cuvantul "sarcasm" vine din greaca si inseamna sa sfasii carnea de pe oase  

cum fac fiarele salbatice sau sa scrasnesti din dinti. 

SANATATE 

Cel mai bun tratament pentru o raceala este indiferenta. 

Crestinismul unora se intareste cand ... le slabeste sanatatea. 

Bineinteles, sanatatea nu este decat o boala acceptabila. In toata omenirea, n-au existat doar trei 

oameni pe de-a-ntregul sanatosi: Adam, Eva si Isus Christos. In ceilalti, morbul pacatului a lucrat, 

intr-o forma sau alta, destramarea. 

SARACIE 

Saracia nu este dezonoranta in sine, atata vreme cat  

nu este produsul lenii, ignorantei sau risipei. 

Ce este mai mare decat Dumnezeu, nu-l au cei bogati,  

dar este in posesia tuturor saracilor? Nimic! 

Daca aduni toata viata bani de frica saraciei, ai ajuns deja sclavul ei! 

Saracia este foarte frumoasa in poezie si in predici,  

dar foarte neplacuta in viata practica. 

Unii se cred saraci doar pentru faptul ca  

nu reusesc sa aibe tot ce le trece prin minte! 

Saracia este o virtute a carei valoare este prea mult exagerata  

de cei care au incetat de mult sa o mai practice. 

SARUT 

Sarutul este un lucru ciudat. Inutil pentru unii, extaziant pentru altii. Baietelul il primeste pe 

degeaba, adolescentul trebuie sa minta pentru el, iar cel batran trebuie sa-l cumpere. El este 

dreptul copilului, privilegiul indragostitului si masca celui ipocrit. Pentru o fata, el este nadejde, 

pentru mireasa, confirmare, iar pentru femeia casatorita, reafirmare. 

Sarutul este un gest de intimitate intre doua persoane care se afla prea aproape  

una de cealalta ca sa-si mai poata vedea defectele. 

Este imposibil sa saruti o fata pe neasteptate;  

cel mult doar mai curand decat se astepta ea. 

SCANDALAGIU 

Scandalagiul este ca o viespe: daca nu esti sigur ca o poti omora dintr-o lovitura,  

e mai bine s-o lasi in pace! 

SCHIMBARE 

Adu-ti aminte ce greu iti este sa te schimbi pe tine insuti si vei intelege atunci  

cate sanse ai cand incerci sa-i schimbi pe ceilalti. 



Unii schimba continuu locuri de munca, prieteni, domicilii si parteneri,  

dar nu se gandesc ca ar fi mai bine sa se schimbe pe ei insisi. 

Intampina schimbarea ca pe un bun prieten; incearca sa-ti imaginezi cate noi posibilitati si cate noi 

binecuvantari iti va aduce. Daca vei sti sa-ti intretii interesul viu fata de toate lucrurile din jurul tau 

- fata de locurile noi, de noile cunostinte, idei sau prieteni - vei reusi sa te mentii tanar la orice 

varsta. Nu inceta niciodata sa inveti si sa cresti; aceasta este cheia inspre o viata plina de sens, de 

farmec si de semnificatie. 

SCOPURI 

Din pacate, multi oameni isi doresc ceea ce n-au nevoie  

si au nevoie de ceea ce nu-si doresc. 

Fereste-te de sterilitatea unei vieti prea ocupate. 

Ce pacat ca nu putem schimba intre noi problemele!  

Fiecare suntem foarte priceputi sa le rezolvam ... pe ale altora. 

Sunt consternat de lipsa de sens din viata oamenilor. Cincizeci la suta nici macar nu stiu incotro se 

indreapta. Patruzeci la suta nu se pot hotari in ce directie s-o apuce si numai 10 la suta stiu ce vor 

si ce trebuie sa faca pentru a ajunge acolo. 

SCRIITOR 

Fiecare scriitor este un actor nereusit care-si recita replicile  

in fata auditoriului ascuns in propria scafarlie. 

Fiecare scriitor este un actor timid care-si recita replicile  

in fata unui auditor imaginar - Rod Serling 

Every Writer is a frustrated actor who recites his lines  

in the hidden auditorium of his skull. - Rod Serling 

SCUMPIRE 

Un lucru este sigur: oamenii sunt astazi mult mai puternici. Acum zece ani, doi oameni abia puteau 

duce impreuna acasa ceea ce cumparau din piata cu 500 de lei. Astazi, chiar si un copil de sase ani 

poate face asta. 

La cat s-a scumpit astazi carnea de porc; sa ti se spuna ca esti porc  

este mai mult un compliment, decat o insulta! 

SCUZE 

Poti sa-l prinzi pe cineva fara bani sau fara tigari, dar niciodata ... fara o scuza. 

SECRET 

Unii oameni au doua pareri despre secrete: ori sunt prea neimportante  

ca sa vrea sa le tina, ori sunt prea importante ca sa poata sa le tina! 

SENTIMENTE 

Sentimentele ne pot insela si in dragoste ca si in oricare alt domeniu. 



Semnul unui om inteligent este abilitatea de a-si stapani sentimentele  

cu fraul ratiunii - Mayra Mannes 

SERVILISM 

Sacul gol ... nu poate sta drept. 

Unii parinti au mari dificultati cand incearca sa se hotarasca ce nume sa dea  

noului nascut. Altii scapa mai usor: au rude bogate. 

SFAT, SFATUIRE 

Nimic nu este mai daunator decat un dascal care da in acelasi timp  

un sfat bun si un exemplu personal prost. 

Aproximativ 95% din sfaturile pe care le primesc nu au nici o valoare,  

dar se merita sa le aud pentru acel 5 la suta care merita toata atentia. 

Sfatul unei femei nu valoreaza prea mult,  

dar cel care nu tine seama de el este un idiot. - Calderon de la Barca 

Singura persoana din lume care nu poate fi ajutata  

este aceea care da intotdeauna vina pe altii. 

Uneori oamenii iti cer sfatul numai pentru ca vor sa te auda  

spunand ceva ca sa te poata contrazice. 

Exista doua cai sigure spre dezastru:  

sa asculti de toata lumea si sa nu asculti de nimeni. 

Un sfat este de cele mai multe ori un dar neprimit cu placere.  

Cei ce-l refuza, cel mai ades, sunt cei care ar avea cea mai mare nevoie de el. 

Cel ce-ti cere parerea prea des umbla de obicei dupa laude, nu dupa sfaturi. 

O sperietura buna realizeaza mai mult decat 100 de sfaturi. 

Teme-te mai putin si nadajduieste mai mult; mananca mai putin si mesteca mai mult;vorbeste mai 

putin, dar spune mai mult; uraste mai putin si mai ales iubeste; daca vei face asa toate lucrurile ti 

se vor intampla spre bine. 

Da sfaturi cu retinere. Nu semana cu cel care toarna apa in sticla din care n-a scos dopul. Nu 

conteaza cate sfaturi dai, ci cate sfaturi iti sunt primite. 

Sfaturile sunt ca ciupercile, cresc peste tot, dar cele rele iti pot fi fatale. 

Se cere mult mai multa intelepciune ca sa accepti un sfat decat ca sa-l dai altora. 

Doua lucruri nu mi-au lipsit niciodata in viata: sfaturi bune si sfaturi rele. 

Mireasa: "Cum sa-mi pastrez verigheta curata?" 

Mama: "Inmoaie-o de trei ori pe zi in apa de spalat vase ..." 

Norocosii n-au nevoie de sfaturi. 



Sfaturi putem da, dar minte nu! - Simion Cure 

Multi primesc sfaturi, dar prea putini castiga de pe urma lor. 

Cel ce mai are nevoie de un sfat, ... probabil ca inca nu s-a casatorit. 

Sa dai sfaturi este o placere, sa le primesti este o umilinta,  

sa le ignori este ... la moda. 

Oamenii de succes au pus deobicei in practica  

sfaturile pe care le-au dat altora. 

Este nemilos sa iei sfaturi de la unii,  

ei au nevoie de ele mai mult decat tine! 

Daca sti sa deosebesti un sfat rau de unul bun,  

probabil ca n-ai nevoie de sfaturi. 

Casatoria este probabil cel mai scump mod  

de a primi sfaturi ... pe gratis! 

Sfaturile sunt niste oglinzi necesare in care ne putem vedea pe noi insine.  

Ce sa facem insa va trebui intotdeauna sa hotaram noi insine. 

Majoritatea oamenilor care vin sa-ti ceara un sfat doresc  

sa le intaresti convingerile, nu sa li le schimbi. 

Dam sfaturi cu gramada, dar nu primim decat cu ... bucata! 

SFARSIT 

Viata este plina de sfarsituri, dar fiecare dintre el  

devine de obicei un nou inceput. 

Cu cat s-a scurs mai mult nisip din clepsidra vietii,  

cu atat vedem mai clar prin ea ... dincolo. 

SFINTIRE 

Convertirea este o minune de o clipa, dar sfintirea este  

o lucrare care dureaza toata viata. 

Sfintirea inseamna fundamental doua lucruri: sa-ti declari proprietarul si sa fii preocupat de 

calitatea caracterului. Va veni o vreme cand pana si pe zurgalaii cailor va fi scris: "Sfinti Domnului!" 

Orice oala din Ierusalim si din Iuda va fi inchinata Domnului (Zah. 14:21,22). 

Alipirea de Christos este singura cale sigura pentru deslipirea de lume. 

Un copil a stat intr-o dupa-amiaza insorita in interiorul unei catedrale. Lumina patrundea multicolor 

prin vitraliile care infatisau chipuri de slujitori ai lui Dumnezeu de pe paginile Scripturilor si din filele 

de istorie. Dupa ani si ani de zile, cineva l-a intrebat: "Ce este un sfant?" Cu remincenta unei 

amintiri inca vie in suflet, copilul de alta data a raspuns: "Un sfant este un om care lasa lumina sa 

straluceasca prin el!" 

SFORAIT 



Unii viseaza in "ehnicolor". Altii in efecte de sunet. 

SIMILITUDINI 

Este uimitor ce bine seamana un om beat cu un om mandru. Fiecaruia i s-a urcat  

ceva la cap si amandoi au impresia gresita ca toata lumea se invarteste in jurul lor. 

SIMTURI 

Cele cinci simturi ale noastre sunt cu totul insuficiente  

daca ne lipseste bunul simt si ... simtul umorului. 

SINCERITATE 

Daca spui intotdeauna ceea ce gandesti, nu te astepta sa auzi intotdeauna  

ca raspuns numai ceea ce-ti place. 

Cu cat cunoastem mai mult o cantare "pe dinafara",  

cu atat o cantam (simtim) mai putin "pe dinauntru"! 

SINGURATATE 

Fiecare om trebuie sa faca doua lucruri singur:  

sa creada in ceva si sa moara. (Martin Luther) 

Singuratatea este in esenta un fel de nesimtire,  

o incetare a atentiei pe care I-o acordam Celui ce este pururea cu noi. 

Se poate aprecia calitatea unui om dupa cantitatea de singuratate  

pe care o poate suporta. - Nietzche 

Unii sunt singurateci pentru ca cladesc ziduri, in loc sa construiasca poduri. 

Desi traim si luptam impreuna, fiecare moare singur. 

SACAITORI 

Imi plac plimbarile lungi; mai ales cand sunt facute  

de oamenii a caror companie imi displace! 

O nevasta nemaipomenit de sacaitoare a fost odata in toane bune si i-a cumparat sotului ei doua 

cravate. Surprins sa le gaseasca pe noptiera, sotul s-a gandit sa-i faca o placere si si-a pus la gat 

una dintre ele. "Hm!" pufni sotia reintrata in "normal", "Vrei sa spui ca cealalta nu-ti place!?" 

SLUJITORI 

Unii sunt gata sa-I slujeasca lui Dumnezeu, dar numai ca si "consultanti." 

SMERENIE 

Adevarata umilinta nu sta in a fi in stare sa spui: "Sunt nevrednic!", ci in a le da dreptate celor care-

ti spun de la obraz, in batjocura: "Esti nevrednic!" 

"Cine fuge dupa glorie va fi ignorat de ea, cel ce, dimpotriva, se fereste de ea cu modestie, va fi 

imbratisat de ea si laudat de toata lumea". 



"Piscurile umilintei sunt ametitoare si abisurile mandriei sunt grozave;  

te sfatuiesc sa fi atent cu cele dintai, ca sa nu te prabusesti in cele de pe urma". 

"De dragul tau, Dumnezeu S-a smerit pe Sine insusi." - Sf. Macarie cel Mare 

SNOBISM 

Un snob este o persoana inferioara care sufera de un complex de superioritate. 

SOACRA 

Numiri pentru soacra in Moldova: mama, mamuta si "ma-musca". 

Legea Angliei ii interzice cuiva sa se casatoreasca cu propia lui soacra.  

Asta zic si eu legislatie inutila! 

Nu te plange ca soacra a venit sa stea la voi intre Craciun si Anul Nou;  

gandeste-te ce-ar fi daca ar sta la voi intre Anul Nou si Craciun! 

SOCIALISM 

Socialismul ar putea reusi numai in doua locuri: in cer, unde nimeni n-are nevoie de el, si in iad, 

unde deja a fost instaurat de multa vreme. (Winston Churchill) 

Intotdeauna branza pe gratis se afla in cursa de soareci! 

Cine n-a fost socialist la nouasprezece ani , n-are inima,  

dar cine mai este socialist dupa varsta de treizeci de ani n-are minte! 

SOCIETATE 

Fiecare societate are de ales: sau sa zideasca mai multe Biserici  

sau sa construiasca mai multe puscarii. 

SOMNAMBUL 

Un somnambul este o persoana care face miscare si se odihneste in acelasi timp. 

SPECIALISTI 

Inca din secolul XVII cantitatea de cunostinte acumulate de omenire a depasit cu mult capacitatea 

unui singur om de a o asimila intr-o singura viata. Dante stia, pe vremea lui, cam tot ceea ce se 

descoperise in lume pana la anul 1.300. J.W. von Goethe cunostea mare parte din tot ceea ce se 

vehicula in lume pana pe la 1.800. Din 1831 insa, data la care a murit Goethe, volumul 

conostintelor a crescut atat de vertiginos ca nici cea mai laborioasa inteligenta nu mai poate tine 

pasul cu tot ceea ce se descopere. Oamenii de astazi nu mai pot cunoaste decat o mica fractiune din 

totalul de cunostinte care circula in lume. Cine vrea sa studieze ceva temeinic si profund, pentru a 

putea realiza ceva foarte bine in practica, trebuie neaparat sa se specializeze. Dar pretul acestei 

specializari este o totala ignoranta asupra altor cunostinte, iar aceasta ne duce la un punct de 

vedere distorsionat asupra universului in care traim. Aceasta este cauza pentru care cei mai mari 

specialisti pe care ii avem, nu pot fi cetateni competenti in toate si, adeseori, nici oameni prea 

prietenosi. 

Un specialist este unul care si-a concentrat toata ignoranta asupra unui singur subiect. 



SPIRITUALITATE 

Zilele de nastere iti pot spune de cat timp esti pe cale, dar nu-ti pot spune niciodata cat de departe 

ai ajuns. Lucrul acesta este adevarat si pentru aniversarile convertirilor spirituale. 

"Daca nouazeci la suta dintre voi ati fi la fel de slabi din punct de vedere fizic, cum sunteti din punct 

de vedere spiritual, nici n-ati mai putea sa mergeti!" - Billy Sunday 

Darurile duhovnicesti ne sunt date pentru cooperare, nu pentru competitie. 

Cand Bisericile isi vor da seama ca, pentru succes, nu pot face concurenta teatrelor,  

poate ca vor incerca din nou ... spiritualitatea. 

Un izvor de apa se grabea sa scrie in imensitatea pustiului mort  

actul de nastere al unei noi existente: Viata. 

STAFIE 

Stafie (fantoma) este semnul vizibil exterior al spaimei interioare. - Ambrose Bierce 

Nimeni nu greseste chiar intotdeauna; chiar si un ceas care sta  

arata de doua ori pe zi ora exacta! 

Statisticile pot fi folosite pentru a suporta orice, inclusiv pe statisticienii harnici. 

STAPANIRE DE SINE 

Am mai multe necazuri cu domnul Moody decat cu orice om  

pe care l-am intalnit vreodata. (Dwight L. Moody) 

Minimalizeaza frecusurile si creaza in jur armonie. Poti porni o cearta din nimic, dar se cere mult 

tact, multa politete si multa stapanire de sine ca sa traiesti in armonie cu ceilalti. 

Cum m-as putea astepta sa stapanesc asupra altora  

cand mie insumi nu reusesc sa-mi fiu stapan? (Rabelais) 

Cel ce zambeste in loc sa urle va fi intotdeauna invingator. (Proverb japonez) 

Viteaz e invingatorul de lei, viteaz e cuceritorul lumii,  

dar mai viteaz este cel ce se invinge pe sine. (Herder) 

Fii stapan pe pasiunile tale, ca sa nu ajunga ele stapane pe tine. (Epictet) 

Cel ce se invinge pe sine este mai puternic decat cel ce cucereste o cetate. (Schiller) 

Numai cine isi poate porunci siesi, poate porunci si altora, (Vauvernargues) 

E mai bine sa scrasnesti din dinti, decat sa-i arati. (Schopenhauer) 

A te lupta cu tine insuti este cel mai greu razboi,  

a te invinge pe tine insuti este cea mai frumoasa victorie. (Logan) 

Pe masura ce imbatraneste cineva vorbeste mai putin si spune mai mult. 



Cea mai mare stapanire din lume este stapanirea de sine. 

STRAMOSI 

Nu-ti poti alege stramosii, dar asta este drept,  

probabil ca nici ei nu te-ar alege pe tine! 

Cel care se lauda toata ziua cu stramosii sai seamana cu cartoful:  

singura parte buna a lui se afla ... in pamant. 

STUDENTIE 

Poti duce calul la apa, dar nu-l poti face sa bea apa. 

Unii studenti beau din izvoarele stiintei. Altii fac doar ... gargara! 

Universitatile sunt pline de intelepciune; cei din anul intai aduc putina cu ei,  

in timp ce absolventii nu iau nimic din ea cu ei, asa ca se tot acumuleaza ... 

Cu cat cunoastem mai putin, cu atat devenim mai banuitori. 

SUCCES 

Cand succesul iti intoarce capul, el iti suceste de obicei si gatul. 

Oamenii nu planuiesc niciodata sa esueze;  

pur si simplu ei uita sa planuiasca pentru succes. 

Cele trei trepte ale drumului spre succes sunt, de obicei,  

aspiratie, inspiratie si transpiratie. 

Succesul nu se masoara prin ceea ce suntem,  

ci prin ceea ce suntem comparat cu ceea ce am fi putut fi. 

Succesul nu se masoara prin ceea ce facem,  

ci prin ceea ce facem comparat cu ceea ce am fi putut face! 

Nimeni nu-si poate castiga un loc sub soare,  

daca se refugiaza mereu sub arborele sau genealogic. 

Majoritatea dintre noi capatam ceea ce meritam,  

dar numai cei care se bucura de succes au curajul s-o recunoasca. 

Cel mai mare succes este sa-l meriti! 

Pentru a avea succes nu trebuie sa nu dormi noaptea  

- este suficient sa nu dormi ziua! 

Cea mai rapida cale pentru a strica laurii castigati este sa te culci pe ei.  

Succesul este o chestie de noroc; intreaba-l pe orice om rarat. 

In casa succesului nu exista ascensoare; trebuie sa urci treapta cu treapta! 



Din cauza invidiei, cei mai multi dintre noi ne masuram si astazi  

succesul prin ceea ce au reusit ... altii. 

Preocuparea noastra nu trebuie sa fie cum sa-i depasim pe altii,  

ci cum sa ne depasim pe noi insine. 

Nimeni n-ar trebui sa-si cladeasca succesul pe nenorocirea altuia. 

Ca sa ai succes, primul lucru pe care trebuie sa-l faci  

este sa te indragostesti de ceea ce faci. 

S-ar putea sa fi dezamagit daca esuezi,  

dar esti cu totul pierdut daca nici macar nu incerci. 

Ca sa-ti transformi visele in realitate, trezeste-te si apuca-te de munca! 

Succesul a facut din foarte multi ... niste infranti. 

Vrei sa-ti spun calea cea mai buna spre succes?  

Inconjoara-te numai de oameni mai destepti decat tine. 

Daca te mananca palma pentru bani, pune mana repede pe treaba! 

Cel mai bun sfatuitor este inima; cel mai bun invatator este timpul;  

cea mai buna carte este viata; cel mai bun prieten este Dumnezeu. 

In anul 1923 s-au intalnit la Cicago cei mai mari oameni de afaceri din America. Au fost prezenti: 

Presedintele celei mai mari otelarii independente, presedintele celei mai mari intreprinderi de 

prestari de servicii, presedintele bursei, cel mai mare comerciant de grane, unul din membrii 

cabinetului prezidential, presedintele bancii de comert international, patronul celui mai mare 

concern industrial din lume. Impreuna, acesti oameni controlau mai mult capital decat era in 

Trezoreria de Stat a Americii. Ani de zile, numele lor a fost nelipsit de pe paginile intai ale ziarelor 

de mare tiraj, iar educatorii nu mai pridideau sa-i dea ca exemple demne de urmat pentru generatia 

mai tanara. Ce s-a intamplat insa cu fiecare din acestia in doar doua zeci si cinci de ani? 

Presedintele celei mai mari otelarii independente, Charles Schwab, a trait cu bani de imprumut in 

ultimii cinci ani din viata si a murit calic. Cel mai mare comerciant de grane, Arthur Cutten, a murit 

in strainatate sarac lipit. Presedintele bursei, Richard Whitney, a fost de curand eliberat din 

inchisoarea Sing Sing. Cel care era membru in cabinetul prezidential, Albert Fall, a fost eliberat din 

inchisoare, din motive umanitare, ca sa poata sa moara acasa. Presedintele bancii de comert 

international, Leon Fraser, s-a sinucis. Patronul celui mai mare concern industrial din lume, Ivar 

Kreuger, s-a sinucis si el. Fiecare dintre acesti oameni a stiut cum sa faca bani, dar niciunul dintre ei 

n-a stiut cum sa traiasca! Sic transit gloria mundi! 

Nu poti hotari lungimea vietii, dar ii poti hotari adancimea, inaltimea si largimea! 

Multi dintre noi ne masuram succesul comparandu-ne cu esecurile celor din jur. 

Pentru tine nu ma tem de insucces.  

Ma tem insa ca vei avea succes in lucruri gresite. 

SUFERINTA 

- Nu se poate ca un sfint al bisericii sa fie lovit cu vreo suferinta care sa sa-I fie straina lui Christos. 

Pentru a ajunge la noi, durerea trebuie sa treaca prin inima Lui slabita.  

Loviturile vietii nu sunt numai distructive, ci si constructive;  

ca loviturile ciocanului in dalta unui sculptor priceput. 



Daca n-ar exista iarna, nici primavara n-ar mai fi chiar asa de frumoasa. 

Contactul cu suferinta nu inobileaza daca ea devine motiv de auto-compatimire,  

auto-cocolosire, egocentrism, cult al eului patimitor. - N. Steinhardt 

Multi oameni au o fobie nejustificata impotriva suferintei. Sigur, tragediile inutile trebuie evitate cu 

orice pret, dar ... exista o doza de bine care nu se poate obtine decat din distilarea suferintelor. 

Milton si-a scris cele mai frumoase poezii doar dupa ce a orbit. 

Bethoven si-a scris unele din cele mai mari capodopere dupa ce a surzit. 

Filosoful german Kant, care a suferit de o boala incurabila, ne-a lasat scris urmatorul comentariu: 

"Am ajuns sa-mi stapanesc suferinta si reusesc sa n-o mai las sa-mi influenteze gandurile si 

sentimentele. Am reusit sa o ignor, de parca ar fi o problema care-l priveste pe un altul." 

William Wilberforce, eroul luptei impotriva sclaviei din imperiul britanic, n-ar fi putut rezista nici o 

singura zi fara calmante impotriva durerii, dar s-a straduit intotdeauna sa ia cea mai mica doza cu 

putinta. 

Henry Stanley, crescut intr-un orfelinat saracacios, a deprins acolo taria si rezistenta necesare 

pentru a-l cauta si gasi pe Livingstone in jungla Africii. 

Kernan, nascut fara maini si picioare dezvoltate deplin, a perseverat si a ajuns membru in 

Parlamentul Angliei. Solzhenitsyn a scris: "Fii binecuvantata tu, inchisoare". Anii petrecuti acolo i-au 

dat taria de caracter necesara pentru a lupta impotriva comunismului. 

Geniul se poate forma in linistea bibliotecilor, dar taria de caracter este de multe ori  

rezultatul unei vieti traite "pe nicovala suferintei." - R. Wurmbrand 

Sa nu uitam ca Fiul lui Dumnezeu a fost numit "om al durerii si obisnuit cu suferinta"! A deveni 

crestin inseamna, cel putin in parte, a accepta sa suferi impreuna cu Christos. 

Am stat odata sa reflectez asupra valorii inestimabile care se gaseste in "lucrurile sfaramate". 

Ulcioarele sfaramate au dat la iveala lumina necesara biruintei (Jud. 7:19-21); painea franta a 

saturat multimile flamande (Matei 14:19-21); vasul de alabastru spart a raspandit parfumul care a 

umplut casa (Marcu 14:3,9); iar trupul frant a adus salvarea tuturor ce cred si-L primesc ca 

Mantuitor (Isaia 53:5-6, 12; 1 Cor. 11:24) si cate alte lucruri ar putea face Cel ce s-a frant daca I-

am da Lui nadejdile noastre spulberate, visele noastre sparte si inimile noastre zdrobite? 

Nimeni nu-si pierde mintile datorita greutatilor de azi. Oamenii inebunesc  

sau din cauza regretelor pentru trecut sau de teama zilei de maine. 

Un pastor a vizitat o familie al carei fiu tocmai fusese omorat intr-un accident de masina. Mama s-a 

napustit asupra vizitatorului, spunand: "Unde a fost Dumnezeu cand a murit fiul meu?" Pastorul i-a 

raspuns calm: "In acelasi loc in care era si cand a fost ucis Fiul Sau." 

Nu te concentra niciodata asupra necazului tau,  

du-te la altul mai amarat si vei gasi repede mangaiere. 

SUBIECTIVISM 

Pe fete le iubim pentru ceea ce sunt; pe baieti pentru ceea ce promit sa devina. 

Intr-un discurs sunt importante trei lucruri: cine vorbeste, cum vorbeste si despre ce vorbeste. De 

obicei, dintre cele trei, al treilea este ... cel mai putin important. 



SUCCES 

Fa ceea ce poti, in locul in care esti, cu ceea ce ai si cu ceea ce esti.  

Asta inseamna succes. 

SUPARARE 

Nu te enerva pe cel ce stie mai multe ca tine; nu e vina lui. 

SUPUNERE 

Fiecare om care a ajuns important a invatat, mai intai, de cine sa asculte,  

ce sa asculte si cand sa asculte. 

Numai cel ce crede, se supune si numai cel ce se supune,  

ajunge sa creada. (Dietrich Bonhoeffer) 

SANSA 

"Sansa" este un alt nume pe care il dau oamenii "providentei". 

SCEPTIC 

Scepticismul este o sinucidere lenta. 

SCOALA 

Septembrie este luna in care milioane de fete luminoase, fericite, vesele si pline de anticipatie se 

indreapta spre scoala. Sunt bineinteles fetele a milioane de ...mame. 

Tine minte mereu ca mediocru inseamna cel mai bun dintre cei slabi,  

dar si cel mai slab dintre cei buni. 

La scoala de soferi, instructorul da primele indicatii unei noi "studente": 

Ia-o inainte pe verde, opreste-te la rosu si incetineste cand vezi ca ma fac palid ... 

Scoala este o cladire cu patru pereti - care adaposteste viitorul. 

SCOALA DUMINICALA 

Fiecare invatator de scoala crestina este la fel de "chemat" de Dumnezeu ca orice alt misionar din 

jungla Africii. El are nevoie sa se pregateasca la fel de mult si la fel de bine ca si cand ar fi gata sa 

fie trimis de Dumnezeu la capatul pamantului.  

(Billy Graham) 

SEDINTE 

O sedinta este un loc in care oamenii discuta lucruri despre care n-ar avea ce sa spuna,  

daca s-ar apuca sa le faca. 

SEF 

Un sef nu lasa niciodata pe maine ceva ce poate da cuiva sa faca azi. 



Iata o formula de succes:  

1. ORGANIZEAZA - pune omul potrivit la locul potrivit. 

2. REPARTIZEAZA - da fiecaruia autoritate suficienta ca sa poata indeplini ceea ce i-ai dat de facut. 

3. SUPRAVEGHEAZA - fii cu ochii pe toti ca sa vezi daca fiecare isi face datoria. 

Multi din cei ce se plang ca seful este un idiot ar trebuie sa-si dea seama ca,  

daca el ar fi mai destept, i-ar da afara. 

Este uimitor ce repede ajungi sa fii convins de un lucru,  

de indata ce afli care este parerea sefului! 

Raspunzand celui ce l-a intrebat cati oameni lucreaza pentru el,  

seful a raspuns: "Cam jumatate din ei ..." 

Daca toata lumea este de acord cu tine, probabil ca esti foarte inteligent.  

Sau s-ar putea sa fi ... seful. 

Seful este o persoana care vine intotdeauna devreme cand tu ai intarziat  

si intarzie ori de cate ori vii devreme! 

STIINTA 

Cu fiecare raspuns la cautarile ei, stiinta a mai descoperit  

inca cel putin alte trei intrebari. 

Tehnologia moderna a reusit sa produca pentru ambalarea bauturilor o cutie ieftina de tabla care nu 

se deterioreaza nici in 2.000 de ani - si pentru oameni o masina de $12.000 care, cu toata 

intretinerea expertilor, va fi mancata de rugina in numai 4 ani! 

Noua secretara, catre seful ei:  

"Vreti sa fie la doua randuri si pe copia in indigo, domnule?" 

STIRI 

Dati-mi in mana o Biblie si o lumanare; inchideti-ma apoi chiar si intr-o pestera intunecoasa si tot 

am sa va pot spune ce se petrece in lume. 

 

UITARE  

Timpul si distanta pot stinge iubirile mici,  

dar le fac sa creasca pe cele mari. - R. Wurmbrand 

"Ma ratacesc in neaducerea aminte ..." 

ULCER 

Nu ce mananci iti face ulcer, ci ceea ce te mananca. 

UMBRE 



Niciodata sa nu te temi de umbre.  

Ele arata pur si simplu ca undeva straluceste o lumina. 

UMILINTA 

Orice om pe care-l intalnesti este, intr-un anumit domeniu, mai bun decat tine. 

Umilinta este capacitatea noastra de a ne vedea asa cum ne descrie Dumnezeu. 

"La voi in Biserica nu este nimeni mai rasarit, mai mare?" il intreaba primarul orasului pe 

reprezentantul crestinilor. "Nu domnule, Dumnezeul nostru este atat de mare ca nu poate avea 

decat slujitori umili." 

Eu cred ca adevaratul test al oricarui om de seama este umilinta. Nu inteleg prin aceasta o continua 

indoiala asupra capacitatilor proprii, ci aceea ce am vazut mereu la cei cu adevarat mari si 

importanti: o convingere imensa ca acea "maretie" care-i caracterizeaza nu este "a lor", ci doar se 

manifesta cumva "prin intermediul lor." Asta ii facea gata sa vada ceva dumnezeiesc in oricare alt 

om si le dadea intotdeauna o atitudine de nemasurata ingaduinta fata de altii. 

O gafa care te smereste iti este cu mult mai folositoare  

decat o fapta buna care te umple de mandrie. 

Foarte putini oameni au despre ei insisi o parere mai proasta decat se cuvine. 

UMOR 

Umorul si sfintenia nu sunt elemente incompatibile, atat timp cat ele sunt intelese din perspectiva 

adevarului si harului dumnezeiesc. Vechiul si Noul Testament nu raman niste compendii de texte 

incruntate si amenintatoare, iar personajele umane din istoria credintei (regele David, inteleptul 

Solomon, Iov sau, mai tarziu, apostolul Pavel, Ioan Chrisostomul, Francisc din Assisi, ori Martin 

Luther) nu sunt incununate de un nimb de sfintenie imbufnata. Adevarata pietate nu exclude buna 

dispozitie, ci chiar o presupune. - Visky Ferenc 

Sfanta Scriptura intelege buna dispozitie ca un factor fertilizator. Cei ce strabat valea suferintei o 

transforma intr-un izvor (binecuvantare) si canta: "Toate izvoarele mele sunt in Tine" (Ps. 87:7). 

Pietatea psalmilor este veselie care provoaca la dans stelele stralucitoare, muntii cei morocanosi, 

ceata, grindina, animalele, copiii, varstnicii; intreaga creatie devine parte a unei hore cultice, 

universale. 

In multe adunari crestine, seriozitatea si sobrietatea este confundata cu morocaneala, cu 

incruntarea sprancenelor si cu bombameala nemultumita, oarecum o cautare perpetua dupa barnele 

din ochii celorlalti. 

Cuviosii care tin mofturosi la distanta umorul, nu pe Dumnezeu Il iau in serios, ci propriile lor 

realizari, adica pe ei insisi. "Vopsesc mormantul", spune Isus. 

Zambetul este un "semn" al unei stari interioare de comfort, de armonie. Un zambet, ca si o floare, 

intinde o punte intre oameni, inlesneste bunele relatii. "Nu fii mai catolic decat Papa", spune omul 

din popor. "Nu fii prea neprihanit", spune Eclesiastul. Fii normal, natural, echilibrat. Bucura-te cu cei 

ce se bucura si intristeaza-te cu cei ce plang. Oamenii cu simtul umorului sunt cei mai cautati, dar 

sa nu uitam ca umorul poate fi grosolan, deocheat, caznit, involuntar, sanatos, sarcastic, negru sau 

fin, de calitate. Glumele pot fi sarate si ... nesarate. Caracterul este cel care ne controleaza zona 

afectiva. El da tonul. - Dragomir Bojan 

Fara ratiune, din ras nu mai ramane decat maimutareala. 



Crestinismul este pre ades identificat de intelectualii "luminati" cu o religie a cenusiului lacramos, cu 

o filosofie mohorata sufocata de culpabilitate, scarba de lume si teama de iad. De asemenea, exista 

destui crestini care inteleg sa-si exprime evlavia adoptand glasul stins, cautatura pleostita si care, 

citind mereu pasaje din Scriptura si din sfintii parinti, recomanda indispozitia ca virtute cardinala. 

Rasul nerusinat, al trivialitatii, al deriziunii lumesti nu poate compromite si anula, cu neantul lui, 

marea tema a bucuriei crestine. Marii dusmani ai celui care isi cauta mantuirea sunt acedia si 

disperarea. Impotriva lor, umorul este o unealta perfecta, daca este supravegheat de o inima 

dreapta si cuviincioasa. In definitiv, adevaratul crestin se distinge tocmai prin capacitatea de a rade 

de lucruri de care indeobste, nu rade nimeni: moartea si demonul" - Andrei Plesu 

Umorul poate fi considerat uneori "joaca celor adulti". 

UMOR MEDICAL 

Un idiot este unul care cladeste un castel in aer. Un nebun este unul care este gata sa se mute in el, 

iar un psihiatru este acela care intotdeauna este gata sa incaseze chiria. 

"Sunt asa de plin de penicilina, ca daca stranut, precis vindec pe cineva!" 

In lucrarea de examen, un elev a scris:  

"Cand mori de moarte buna inseamna ca mori singur,  

fara ajutorul doctorului". 

Un barbat a fost cu sotia la doctor. Acesta i-a pus doamnei un termometru in gura si a rugat-o sa 

tina gura inchisa trei minute. ... La plecare, sotul s-a apropiat discret de doctor si l-a intrebat: "Cat 

vrei pe chestia aia care a facut-o sa taca, doctore?" 

Pana sa vina doctorul la noi in sat, eram ragusiti. Acum suferim de laringita! 

Auzind ciorovaielile doctorilor chemati langa patul sau de suferinta si care nu se puteau pune de 

acord in privinta unui diagnostic, Voltaire a tras usor perdeaua la o parte si le-a zis: "Va rog sa ma 

lasati sa mor de ... moarte buna." 

"La operatie, chirurgul mi-a uitat in stomac un burete..." 

"Si te doare?" 

"Nu, dar am o sete ..." 

Un om tare abatut a intrat in cabinetul unui psihiatru foarte renumit si i-a zis: "Nu mai am nici o 

placere sa traiesc, Viata a devenit mult prea fara sens, prea confuza ..." 

"Da", raspunse psihiatrul, "te inteleg foarte bine. Fiecare avem problemele noastre. Am sa-ti 

prescriu un tratament pe care va trebui sa-l urmezi un an de zile. Te costa cam 50 de dolari pe 

saptamana." 

"Inteleg, doctore, asta va rezolva problemele dumneavoastra. Cu ale mele insa cum ramane?..." 

UMOR NEGRU 

Chiar daca as fi gropar sau calau,  

cred ca si atunci as gasi niste oameni pentru care as lucra cu placere. 

S-ar putea ca optimistul sa se insele,  

dar el va suferi intotdeauna mult mai putin decat pesimistul. 

"Ce-ai spus?" 

"Nimic." 

"Fireste ca nimic, dar cum l-ai formulat de data aceasta?" 

Fiecare prapastie se lauda cu adancimea sa. 



UNITATE 

Nici o reconciliere nationala nu se poate cladi pe unitatea vinovata. - Emil Constantinescu 

URA 

La o ultima analiza, ura este o forma de autoflagelare. 

Doi oameni care-L iubesc pe Dumnezeu nu se pot uri unul pe celalalt. 

Cel pornit mereu pe razboi cu altii este foarte rar in pace cu el insusi. 

Ura este o sinucidere lenta. 

N-am sa permit nici unui om sa ma injoseasca intr-atata incat sa ma faca sa-l urasc. 

Ura este ca otetul pentru dinti si ca acidul pentru stomac. 

URGENTA 

Cel mai mare pericol care ne paste  

este sa ingaduim "urgentului" sa ne preocupe mai mult decat "importantul". 

 

 

VACANTA  

O vacanta este o scurta perioada de recreere,  

precdata de o perioada de anticipare si urmata de una de ... recuperare. 

Ar fi mult mai usor sa mobilizam Biserica, daca n-ar fi deja ..."automobilizata". 

Nimic nu soseste asa de greu si nu trece mai iute ca ... vacanta. 

Diavolul se arata si el intotdeauna in taberele de vacanta,  

dar aceasta nu inseamna ca si el este ... in vacanta. 

Vacanta este lucru cel mai usor de planificat:  

seful iti spune cand , ... iar sotia unde! 

Celor ce nu fac nimic, le este cel mai dificil sa ia o vacanta. 

VAGABOND 

Multi copii stau seara tarziu pe strazi  

pentru ca le este prea frica sa stea singuri in casa. 

Cu atatea divorturi am putea spune ca, mai mult decit copiii, parintii ... fug de acasa. 



VALOARE 

Cel mai important element al unei personalitati umane  

este constienta propriei valori. 

Adevarata valoare a unui om este  

cat l-ai pretui daca ar pierde tot ceea ce are. 

VARSTA 

Cei mai buni ani din viata unei femei sunt intre varsta de 29 si 30 de ani ... 

Singura situatie in care o femeie ar prefera sa fie cu un an mai in varsta 

este atunci cand ramane insarcinata. 

Varsta nu aduce intotdeauna intelepciune;  

uneori ea vine cu mana goala. 

Varsta nu te proteja de atacul iubirii,  

dar iubirea te poate proteja, intr-o oarecare masura,  

de atacul anilor! 

VERIGHETA 

Verigheta este cea mai mica catusa din lume. 

Verigheta este o cununa in miniatura. Ea spune ca,  

in teritoriul caminului, barbatul si femeia sunt rege si regina. 

VESELIE 

Daca vrei sa patrunzi adanc in sufletul unui om ca sa-l cunosti, nu-i analiza tacerile, felul de a vorbi, 

tristetea sau masura in care este miscat de idei inaltatoare; vei obtine un rezultat mult mai rapid si 

mai precis daca vei cauta sa observi cum rade. Daca rade cu toata inima este un om bun. - Fiodor 

Dostoievski 

Daca n-as sti ca in cer este voie sa razi, n-as dori sa ajung acolo. - Martin Luther 

Daca un preot sau un calugar vorbeste ironic sau rosteste cuvinte care provoaca altora rasul, sa fie 

anatema. - Hotarare, Al doilea Consiliu de la Constance (1418) 

VESNICIE 

"Dupa cum o existenta de noua luni petrecute in pantecele mamei ne pregateste nu pentru ea 

insasi, ci pentru o existenta ulterioara, intr-o lume careia ii suntem incredintati de indata ce suntem 

capabili sa respiram si sa supravietuim independenti, tot asa si intervalul dintre pruncie si batranete 

ne este dat ca o pregatire pentru viata "de dincolo." Ne indreptam spre o noua nastere si spre 

circumstante cu totul diferite de ceea ce experimentam azi. Ziua de care te temi cel mai mult si pe 

care o numesti "ceasul din urma" nu este altceva decat ziua de nastere pentru eternitate." - Seneca 

(sfetnicul lui Nero) 

Tot ceea ce nu este vesnic este deja invechit. 

Milioane de oameni tanjesc dupa nemurire,  

Chiar daca unii dintre ei nu stiu ce sa faca cu o dupa amiaza ploioasa de Sambata. 



In preocuparile lor politice cu Dreapta si cu Stanga,  

lumea a si uitat ca mai exista un Sus si un Jos. 

Adunarea generala a Bisericii noastre s-a desfasurat ca in cer:  

nu i-am intalnit acolo pe multi despre care credeam ca vor fi prezenti. 

Fii sigur ca lucrurile pentru care traiesti sunt vrednice sa si mori pentru ele. 

Viata vesnica nu incepe in momentul mortii, ci in cel al credintei. 

Daca cineva ar incerca sa scrie in limba ebraica o carte in care sa dovedeasca faptul ca omul 

traieste doar o singura viata, aici pe pamant, el n-ar putea. In ebraica, cuvantul pentru viata este 

"haim", o forma de plural. In ebraica este posibil sa spui doar: "Eu am vieti." A spune : "Eu am o 

viata, este imposibil." Religia evreilor este impregnata cu conceptia vesniciei. 

Cel ce se asteapta sa ajunga in cer,  

ar trebui sa-si faca putin timp ca sa studieze drumul intr-acolo. 

Lumea asta de aici este ca pridvorul lumii ce va sa vina;  

pregateste-te in pridvor ca sa poti intra cum se cuvine in sala de mese. 

"Inainte de a fi ceea ce suntem, 

Am fost aceea ce vom fi; 

Caci moartea nu-i o nimicire, 

Ci-i noaptea inspre-o noua zi." - Costache Ioanid 

Pribegia este un fel de stabilire in eternitate. 

VIATA 

Viata este doar un fragment de existenta, o clipa asezata intre doua eternitati, influentata de tot ce 

s-a petrecut in trecut si influentand tot ce va urma in viitor. Singura sansa ca s-o intelegi este s-o 

privesti in contextul acesta al vesniciei. - William Channing 

Viata este o problema complicata  

si primii o suta de ani sunt si cei mai grei. - Wilson Mizner 

Viata este o succesiune de morti mai mici prin care trecem mereu biruitori. 

Viata este nadejdea trandafirului inca ne’nflorit. - John Keats 

Cum observa si Pitagora, viata este foarte asemanatoare cu Jocurile Olimpice: cativa isi incordeaza 

muschii la maxim pentru a castiga un premiu si pentru a fi ovationati de multime, altii vin cu tarabe 

sa vanda multimii marfa pentru bani, iar altii (nu dintre cei mai ne’ntelepti) nu vor nimic, vin doar 

ca sa priveasca. Ei sunt spectatori la ce fac altii cu scopul de a invata cum sa traiasca ei insisi. - 

Michel de Montaigne  

Viata este un mars de la inocenta, prin ispita, spre virtute sau viciu. 

Ar fi foarte bine daca fiecare ar trai asa cum ar vrea sa moara. 

Viata este copilaria nemuririi noastre. J.W. von Goethe 

Viata este grea; o nesfarsita infruntare pe care o duce  

barbatul cu dusmanii lui si femeia cu ... prietenele ei. 



Tocmai cand credeam si eu ca o scot la capat,  

se gasi unul sa mute capatul mai incolo ... 

Viata este doar un scurt cantec de leagan intre barza si ... brazda. 

Pentru vremuri ca acestea ar fi necesare doua lucruri:  

ca cei bogati sa afle cum traiesc saracii  

si ca saracii sa afle cum muncesc bogatii. 

VIGILENTA 

Libertatea pe care o da Dumnezeu omului este conditionata de vigilenta ("sa pazeasca gradina"). 

VIITOR 

Viitorul este ca un vas cu doua toarte: increderea si ingrijorarea.  

Depinde de noi de care toarta il apucam 

Cel mai bun lucru despre viitor este ca ne vine in portii de cate o zi. 

Ma intereseaza viitorul pentru ca acolo imi voi petrece tot restul vietii. 

Omul care se teme de trecut are de ce sa se teama si de viitor. 

Daca nu ne pasa de viitor, nici viitorului nu-i va pasa de noi. 

Oricat s-ar teme de viitor, omul vrea sa ajunga sa-l si vada. 

S-ar putea sa nu stim ce ascunde viitorul, dar stim Cine il pregateste. 

Nu te teme de viitor, Dumnezeu este deja acolo. 

Ingrijorarile de azi sunt "dobanda" pe care o platim pentru necazurile de maine. 

VIS 

Visul este o a doua viata. N-am putut, fara infiorare, sa strapung acele porti de fildes, ce ne despart 

de lumea nevazuta. Primele momente ale somnului sunt imaginea mortii; o amorteala neguroasa ne 

cuprinde mintea si nu putem stabili clipa in care eul, sub o alta forma, continua opera existentei ... 

VIZITE 

Vizitele produc intotdeuna placere;  

daca nu la venire, cel putin la plecare! 

VIZIUNE 

Daca te uiti numai la ceea ce se vede,  

nu vei intelege niciodata ceea ce ar putea fi. 

Este bine sa te uiti la viata ta si sa te intrebi: "Daca as mai avea de trait doar un an, ce as face mai 

intai?" Avem toti lucruri dragi pe care stim ca trebuie sa le facem. Nu le amana la nesfarsit! Fa-le 

acum! 



Viziunea este capacitatea de a vedea in invizibil. 

Nu vedem intotdeauna lucrurile asa cum sunt ele;  

de obicei le vedem asa cum suntem noi. 

Viziune fara actiune rezulta in vizionarism. Actiune fara viziune este echivalent cu mercenarism. 

Numai viziunea si actiunea impreuna dau nastere misionarismului. 

VORBARIE 

Femeile traiesc in medie cu sase ani mai multi decat sotii lor  

pentru ca tre buie sa termine ... tot ce au de spus. 

Nu-ti lasa vorbirea sa mearga mai departe decat gandirea! 

In principiu, orice lucru care este urlat la noi sau  

soptit pe la ureche nu merita sa fie luat in seama. 

Cei neintelepti vorbesc fara sa se gandeasca;  

oamenii mediocrii se gandesc la ceea ce au spus,  

cei intelepti la ceea ce vor spune. 

Unii oameni n-au prea multe de spus,  

dar trebuie sa-i asculti prea mult ca sa-ti dai seama de asta. 

Medicul se uita la limba si vede daca suntem sanatosi in trup. 

Dumnezeu se uita la ce ne iese de pe limba si vede daca suntem sanatosi in suflet. 

Vad ca ati discutat la Congresul Bisericilor voastre tema: "Cum sa-i facem pe oameni sa vina la 

Biserica?" N-am auzit niciodata la Conventiile fermierilor sa vorbeasca cineva pe tema: "Cum sa 

aducem vitele la troaca." Cand ne intalnim, noi discutam tot timpul cum sa imbunatatim calitatea 

furajelor! 

VREME 

Toti putem invata de la vreme: ea nu da atentie la critici. 

Nu exista vreme rea, doar vreme buna ... de mai multe feluri! 

VREMURI BUNE 

Vremurile bune sunt cand cei care umblau mai ieri desculti,  

incep sa se planga de pretul pantofilor. 

 

 

ZECIUIALA  

Unii oameni Ii dau lui Dumnezeu a zecea parte ... din ceea ce ar trebui sa-I dea. 



ZEL 

Orice lucru care merita sa fie facut, merita si sa fie facut bine. 

Cine vrea sa culeaga aurul amiezei, trebuie sa fie pe camp inca din zori. 

Lucrarile extraordinare sunt infaptuite deobicei de oameni obisnuiti  

cu un zel extraordinar. 

S-ar putea sa am prea mult zel,  

dar eu cred ca e mai bine ca apa din ciorba sa de-a in foc,  

decat sa nu fie incalzita. 

Zelul fara pricepere este ca focul scapat de sub control. 

Prea multi crestini tin adevarul la gheata in loc sa-l puna pe foc. 

Este mai bine sa aprinzi o lumanare, decat sa te apuci sa blestemi intunerecul. 

Prezenta la Biserica depinde mai mult de dorinta decat de distanta. 

Unul din lucrurile pe care nu le vom mai gasi niciodata este si ... timpul pierdut. 

"Dati-mi o mie de predicatori care sa nu se teama decat de pacat si care sa nu-si doreasca altceva 

decat pe Dumnezeu si nu-mi va pasa daca sunt oamenii cu studii sau nu. Cu astfel de oameni voi 

zgudui portile iadului si voi aduce un colt din Imparatia cerurilor pe pamant." 

Cel ce amana de azi pe maine, traieste "de azi pe maine"! 

"Stiu, te va costa daca-l urmezi pe Domnul Isus,  

dar ai stat sa te gandesti cat te va costa daca nu-L urmezi?" 

ZGARCENIE 

In orice mare iubire este si un pic de orbire,  

dar in niciuna mai multa ca in iubirea de bani. 

Gluma care starneste cel mai mare hohot de ras in iad  

este ambitia de a muri cel mai bogat. 

ZIARE 

Ma tem de trei ziare mai mult decat de o suta de mii de baionete. - Napoleon Bonaparte 

Judecand dupa continutul ziarelor de azi,  

treaba unui editor este sa separe graul de pleava  

si apoi sa aiba grija ca pleava sa fie tiparita. 

Un ziar este o librarie ambulanta hipertensiva. 

Va dati seama ca traim intr-o vreme in care toti oamenii citesc ziarele  

si singurele lucruri pe care le mai cred sunt ... reclamele ? 

Radioul nu va inlocui niciodata ziarele,  

aci nu poti da cu el de perete ca sa omori mustele. 



Citeam deunazi ca un reporter a spus ca este periculos ca un tanar sa o ceara in casatorie pe o 

tanara atunci cand conduce masina. Parerea mea este ca asa ceva este periculos oricand ... 

Condeiul este mai puternic decat sabia. 

ZIUA DOMNULUI 

Intrebat ce parere are despre cei ce lucreaza Duminica, Billy Graham a raspuns: "Nu cred ca 

aceasta trebuie sa fie o problema daca se intampla rar. Chiar Domnul Isus ne-a spus ca celui ce ii 

cade boul intr-o groapa in ziua Sabatului ii este ingaduit sa il scoata de acolo. Cred insa ca daca 

boul dumneavoastra cade in groapa in fiecare zi de Sabat, aveti doua solutii: sau sa vindeti boul sau 

sa astupati groapa!" 

ZAMBET 

Zambetul este cel mai scurt drum intre doua inimi. 

Oamenii din toate popoarele zambesc toti in aceiasi limba! 

Este aproape imposibil sa zambesti in exterior fara sa te simti mai bine launtric. 

ZOOLOGICA 

Un american in Rusia a vazut in aceeasi cusca un leu si un miel. "Se impaca bine amandoi?" intreba 

el paznicul. "Foarte bine", raspunse acesta, "numai ca trebuie sa punem cate un alt miel in fiecare 

dimineata." 

Gradina zoologica este un fel de laborator in care animalele studiaza obiciurile oamenilor care le trec 

zilnic prin fata custilor. 

Pasarile cu pene la fel zboara impreuna. 

Animalele nu sunt chiar atat de proaste cxum par; ele n-au nici doctori si nici avocati! 

Cand eram copil, l-am intrebat pe tata: "Tata, o sa ma duci la gradina zoologica?" 

El mi-a raspuns: "Nu taticule. Daca te vor, sa vina ei sa te ia!" 

 


