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Editorial. Facerea de bine

 

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

veniţi, dar, în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu  
în  ziua  Sabatului  !”  15 „Făţarnicilor”,  i-a  
răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-şi  
dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de  
la iesle şi-l duce de-l adapă ?  16 Dar femeia  
aceasta,  care este  o fiică a lui  Avraam şi  pe  
care Satana o ţinea legată de optsprezece ani,  
nu  trebuia  oare  să  fie  dezlegată  de  legătura 
aceasta  în  ziua  Sabatului  ?”  17 Pe  când 
vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas  
ruşinaţi  ;  şi  norodul  se  bucura  de  toate 
lucrurile minunate pe care le făcea El.

Pilda grăuntelui de muştar şi a aluatului
18  El  a  mai  zis  :  „Cu  ce  se  aseamănă  
Împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna 
? 19 Se aseamănă cu un grăunte de muştar pe  
care l-a luat un om şi l-a aruncat în grădina sa  
; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările  
cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui.” 20 
El a zis iarăşi : „Cu ce voi asemăna Împărăţia  
lui Dumnezeu ? 21 Se aseamănă cu aluatul pe  
care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri  
de făină, până s-a dospit toată.” 

Uşa cea strâmtă
22 Isus umbla prin cetăţi şi prin sate, învăţând 
pe  norod  şi  călătorind  spre  Ierusalim.  23 
Cineva I-a zis : „Doamne, oare puţini sunt cei  
ce sunt pe calea mântuirii ?” El le-a răspuns :  
24 „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă.  
Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu  
vor putea.  25 Odată ce Stăpânul casei  Se va  
scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi  
începe să bateţi la uşă şi să ziceţi : „Doamne,  
Doamne, deschide-ne !”...(Continuarea în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 13
 ...  4  Sau acei  optsprezece inşi,  peste care a  
căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi  
că  au  fost  mai  păcătoşi  decât  toţi  ceilalţi  
oameni  care locuiau în  Ierusalim ?  5  Eu vă 
spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri  
la fel.”

Pilda smochinului neroditor
6 El a spus şi pilda aceasta : „Un om avea un  
smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în  
el, şi n-a găsit. 7  Atunci a zis vierului : „Iată  
că  sunt  trei  ani  de  când  vin  şi  caut  rod  în  
smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să  
mai  cuprindă  şi  pământul  degeaba  ?”  8 
„Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi  
anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am 
să-i  pun  gunoi  la  rădăcină. 9  Poate  că  de  
acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

Vindecarea unei femei gârbove
10 Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua 
Sabatului.  11 Şi acolo era o femeie stăpânită  
de optsprezece ani  de un duh de neputinţă ;  
era  gârbovă  şi  nu  putea  nicidecum  să-şi  
îndrepte  spatele.  12 Când  a  văzut-o  Isus,  a  
chemat-o şi i-a zis : „Femeie, eşti dezlegată de  
neputinţa ta.” 13 Şi-a întins mâinile peste ea :  
îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. 14 
Dar  fruntaşul  sinagogii,  mâniat  că  Isus  
săvârşise  vindecarea  aceasta  în  ziua  
Sabatului, a luat cuvântul şi a zis norodului :  
„Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul

Era într-un cartier sărac şi suprapopulat din sudul oraşului Manhattan. Bineînţeles 
că Kurt nu avea voie să-l ajute pe sărmanul Jimmy, fiul chiriaşului său. 

Când sosise în ţară încă nu susţinuse examenul de stat, cu toate că în Berlin era 
apreciat ca medic generalist pentru copii. El susţinu să vină un medic. Dar acesta nu mai 
veni pentru a treia oară, pentru că nu a fost plătit cum voia, iar Jimmy nu mai putea fi 
transportat. 

Febra îi creştea din ce în ce mai mult, iar respiraţia i se îngreuna vizibil. Atunci 
chiriaşul se aplecă asupra lui Kurt şi-i şopti : „Sunteţi doar medic. Vă rog, nu-l lăsaţi să 
moară !”

Kurt ştia bine : Dacă ar interveni, ar încălca legea, ceea ce ar însemna pentru el  
expulzare şi sărăcie. Dar în faţa lui se afla un copil într-o baie de transpiraţie şi cuprins 
de febră şi dureri îngrozitoare. 

Zece zile la rând se luptă Kurt pentru viaţa copilului. Dar în ziua când Jimmy a 
reuşit să se ridice pentru prima dată din pat, Kurt a fost arestat. Medicul care ar fi trebuit să 
vină l-a denunţat.

În ziua următoare, toţi locatarii din cartier au primit vestea arestării lui Kurt. Drept 
reacţie nici unul nu se prezentă la muncă. Toţi merseră la tribunalul din New York. Peste o 
sută de oameni au reuşit să intre în sală. 

Judecătorul privi cu uimire la mulţimea liniştită. „E vinovat sau nu e vinovat ?”, 
întrebă judecătorul. Înainte de a-şi deschide gura Kurt, ceilalţi oameni strigară cu putere : 
„E nevinovat !” 

„Linişte !” strigă judecătorul cu tărie. „Vă voi da afară din sală dacă veţi mai face  
gălăgie”. Atunci privi la feţele lor trase şi la spinarea lor încovoiată şi-i întrebă : „Ce vreţi  
voi ?” Chiriaşul începu să-i povestească. 

Spre sfârşit îi spuse : „De aceea suntem aici. Şi dacă-l amendaţi pe doctorul nostru,  
am strâns 86 de dolari”. Judecătorul se ridică în picioare şi zâmbi. 

Apoi bătu cu ciocanul în masă şi spuse : „Aţi încălcat legea pentru a asculta de o 
lege superioară. V-am achitat de greşeala dumneavoastră”. 



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Numele  lui  era  Fleming  şi  era  un  sărman 
fermier scoţian. Într-o zi,  pe când muncea, a 
auzit  un  strigăt  de  ajutor  venind  dintr-o 
mlaştină  învecinată.  Şi-a  lăsat  uneltele  şi  a 
alergat  la  mlaştină.  Acolo,  plin de nămol,  se 
afla un băieţel îngrozit care se lupta să scape. 
Fermierul Fleming l-a salvat din ceea ce urma 
să fie o moarte înceată şi îngrozitoare. 
A doua zi,  o trăsură luxoasă s-a oprit  la uşa 
fermierului. Un nobil elegant a coborât din ea 
şi  s-a  prezentat  ca  tatăl  băiatului,  pe  care 
fermierul  îl  salvase.  „Vreau să te plătesc”,  a 
spus nobilul. „I-ai salvat viaţa fiului meu”. 
„Nu, nu pot să accept bani pentru ceea ce am 
făcut,” i-a răspuns fermierul refuzând oferta. 
În acelaşi moment, fiul fermierului a apărut în 
uşa casei. „Acesta este fiul tău ?” l-a întrebat 
nobilul.  „Da”.  „Lasă-mă  să-i  ofer  aceeaşi 
educaţie pe care o va primi şi fiul meu. 
Dacă şi  el  este ca tatăl  lui,  cu siguranţă va 
deveni un om cu care să te mândreşti.” Şi asta 
a făcut. Fiul fermierului Fleming a urmat cele 
mai bune şcoli ale vremii, a absolvit Şcoala de 
Medicină St.  Mary’s  Hospital  Medical  School 
din Londra şi a ajuns cunoscut în lume ca Sir 
Alexander Fleming, inventatorul penicilinei. 
Ani mai târziu, fiul nobilului care fusese salvat 
din mlaştină s-a îmbolnăvit de pneumonie. Ce 
i-a salvat viaţa de data aceasta ? Penicilina. 
Numele  nobilului  ?  Lord  Randolph  Churchill. 
Numele fiului  său ? Sir  Winston  Churchill  ... 
Sursa : Internet

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

            Şi în Biblie găsim o astfel de situaţie, când pentru o facere de bine, apostolii Petru 
şi Ioan au avut de suferit. Erau în Ierusalim şi : „ ... se suiau împreună la Templu, la ceasul  
rugăciunii : era ceasul al nouălea. 
        Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta  
Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 

Omul acesta, când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a  
cerut milostenie. Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis : „Uită-te la noi !” Şi el se  
uita la ei cu luare aminte şi aştepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis : 

„Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau : în Numele lui Isus Hristos din Nazaret,  
scoală-te şi umblă !” L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit  
tălpile şi gleznele ; dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să umble. 
            A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a  
văzut umblând şi lăudând pe Dumnezeu. 
          Îl cunoşteau că era cel ce şedea la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de  
pomană, şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră”.  
           Fiindcă el se ţinea de Petru şi de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în  
pridvorul zis al lui Solomon”. (Faptele Apostolilor 3 : 1 – 11)    (Continuarea în numărul viitor)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,  

pentru ca oricine crede în El să nu piară,  
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

2. Dovadă împotriva mândriei şi prejudecăţii
Dr.  Roswell  Park,  în  cartea  sa  asupra  istoriei 
medicinei,  povesteşte  despre  propriile  sale 
experienţe:  "Atunci  când  am  început  lucrul  ca 
internist într-un spital, în anul 1876 era cel mai mare 
spital  din  ţară,  s-a  întâmplat  ca  fiecare  pacient 
operat, cu una sau două excepţii, să moară din cauza 
infecţiilor, deşi operaţiile erau realizate de chirurgi 
socotiţi  în acele  zile  ca  fără  egal  în meserie”  (An 
Epitome  of  the  HISTORY  of  Medicine,  second 
edition, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1901 - pag. 
326).  O  astfel  de  mortalitate  nu  s-ar  fi  întâmplat 
dacă chirurgii ar fi urmat metoda pe care Dumnezeu 
i-a  prescris-o  lui  Moise  privitor  la  spălarea 
meticuloasă a mâinilor şi schimbarea hainelor după 
contactul  cu  bolile  infecţioase.  Doctorul  Park 
declară că în cei doi ani ce au urmat lui 1876, a fost 
introdusă metoda antiseptică de curăţire a mâinilor şi 
a  instrumentelor  în  urma  căreia  s-a  constatat  o 
scădere spectaculoasă a mortalităţilor. 
(Va continua) 

Proverbe latine despre speranţă
•  Cât  timp  există  viaţă,  există  şi  speranţă.  • 
Fiecare om are o speranţă. • Se clatină corabia 
dar  nu  se  scufundă. •  Speranţa  într-un  viitor 
mai bun este un leac împotriva necazurilor. • 
Va veni o clipă fericită, la care nici n-ai sperat. 
•  De  mai  multe  ori  se  întâmplă  lucrurile 
neaşteptate, decât acelea în care sperai. • Cine 
nu are ce spera, nu are de ce dispera. • Rar se 
întâmplă ca cel care-şi făureşte multe speranţe 
să  nu  reuşească.  •  Speranţa  este  ultima 
mângâiere  în  nenorocire.  •  Eu  nu  cumpăr 
speranţa pe bani.  (Nu dau lucrurile  sigure pe 
ceva nesigur). • Scurtimea vieţii nu ne îngăduie 
să  ne  făurim speranţe  de  lungă  durată.  •  De 
multe  ori  disperarea  constituie  un  motiv  de 
speranţă. (Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  184. Milostenia
Asculta i  cu  luare aminte ce se petrecu odat  înţ ă  
casa  unei  v duve  s race  dintr-un  ora .  Biataă ă ş  
v duv  avea  patru  copii  i  de  mult  vreme nuă ă ş ă  
mai putea câ tiga nici  pâine pentru dân ii,  fiindş ş  
bolnav . „ă Mamă”, zise copilul de cinci ani, care se 
apropia de patul bolnavei, „mi-e foame, d -mi teă  
rog o bucat  de pâineă ”. - „Vai dragul mamii, cum 
nu  i-a  da  dac  a  avea,  dar  ni  s-a  ispr vitţ ş ă ş ă  
pâinea i n-am pe ce mai cump raş ă ” – zise mama. 
Iar  apoi biata femee,  începu s  se roage cu glasă  
tare, ca s-o aud  i copiii : „ă ş Doamne, Doamne, f -ă
m  Doamne s n toas , ca s  pot câ tiga pâineaă ă ă ă ă ş  
de toate zilele pentru copii. Toat  n dejdea mi-oă ă  
pun în Tine Doamne, Cela ce odinioar  prin corbiă  
ai trimis mâncare prorocului Ilie”. Copilul de cinci 
ani, auzind rug ciunea aceasta, deschise u a spreă ş  
mirarea mamei.  „De ce ai deschis  u a Ionic  ?ş ă ” - 
întreb  mama. „ă Ca s  intre corbii cu mâncare delaă  
Dumnezeu”. i ce crede i, a intrat în adev r vre unŞ ţ ă  
corb cu mâncare în casa v duvei ? ă
Pe când u a casei era deschis , tocmai trecea unş ă  
om bogat pe acolo i auzind cuvintele copilului, s-aş  
oprit.  V zând mizeria  familiei,  i-a  dat  un  ajutoră  
destul de bun. Dar ori de cât de vii ar fi culorile în 
cari descriem mizeria din lume, ori cât am crede că 
mizeria trebuie înl turat , trebuie s  trecem i laă ă ă ş  
fapte, trebuie s  facem milostenie.ă

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Canaan – este pământul cuprins între Iordan 
şi  Marea  Mediterană  care,  potrivit  Bibliei 
(Geneza,  cap.  XII),  a  fost  făgăduit  de 
Dumnezeu  seminţiei  descinse  din  patriarhi. 
De  aici  şi  numele  de  pământul  făgăduinţei. 
Întrucât acest pământ a fost descris drept ţara 
unde  curge  numai  lapte  şi  miere,  cuvântul 
Canaan  a  ajuns  să  însemne  un  loc  prin 
excelenţă  bogat  şi  mănos. În  cartea 
Deuteronom (6 : 3), Dumnezeu a spus despre 
poruncile  Lui  :  „Ascultă-le,  dar,  Israele,  şi  
caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă  
înmulţiţi  mult,  cum  ţi-a  spus  Domnul  
Dumnezeul  părinţilor  tăi  când  ţi-a  făgăduit  
ţara în care curge lapte şi miere”.

Împrejurări dificile
Martin Rinkert a fost pastor în orăşelul german 
Eilenburg, în urmă cu mai bine de 350 de ani. 
Era  fiul  unui  arămar  sărac,  însă,  cumva, 
Martin a reuşit să dobândească o educaţie. 
În  anul  1617,  i-a  fost  oferit  slujba  de 
arhidiacon în parohia în care se născuse. 
Un  an  mai  târziu  avea  să  izbucnească 
Războiul de 30 de ani. În 1637, o molimă de 
proporţii  ce  măturase  continentul  a  lovit  şi 
Eilenburgul. Oamenii mureau şi câte cincizeci 
într-o zi şi cel chemat să îi îngroape pe cei mai 
mulţi  a fost  Martin Rinkert.  În total,  au pierit 
mai mult de 8.000 de oameni, printre care şi 
soţia lui Martin. Martin a fost slobozit din truda 
lui la unsprezece ani după aceea, la numai un 
an după încheierea războiului.  Lucrarea lui a 
acoperit o perioadă de 32 de ani, toţi în afară 
de primul şi ultimul apăsaţi de marele conflict 
în  care a fost  prins şi  oraşul  lui.  Împrejurări 
dificile pentru a fi recunoscător. Însă Martin a 
reuşit.  Iată  ce-a scris  el  :  Mulţumiri  aducem 
Dumnezeului  nostru  /  Cu inima şi  braţele  şi  
glasul / Pentru lucrurile minunate pe care le-a 
făcut / Şi în care lumea Lui se bucură. Isus ne 
poate  ajuta  în  necazuri.  Cine  ÎL cheamă  în 
viaţa  lui,  poate  să-I  fie  recunoscător  Lui 
Dumnezeu, pentru toate lucrurile din viaţa lui: 
„Cine aduce mulţumiri ... acela Mă proslăveşte, şi  
celui  ce  veghează asupra căii  lui,  aceluia îi  voi 
arăta mântuirea lui Dumnezeu”. (Psalmul 50 : 23)
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