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Editorial. Facerea de bine (II)

 

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

strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut ! 35 
Iată că vi se va lăsa casa pustie ; dar vă spun  
că  nu  Mă  veţi  mai  vedea  până  veţi  zice  :  
„Binecuvântat  este  Cel  ce  vine  în  Numele  
Domnului !”    CAPITOLUL 14

Vindecarea unui bolnav de dropică
1 Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia  
din  fruntaşii  fariseilor,  ca  să  prânzească.  
Fariseii Îl  pândeau de aproape.  2  Şi înaintea 
Lui era un om bolnav de dropică. 3 Isus a luat  
cuvântul şi a zis învăţătorilor Legii şi fariseilor  
:  „Oare  este  îngăduit  a  vindeca  în  ziua 
Sabatului sau nu ?” 4 Ei tăceau. Atunci Isus a  
luat de mână pe omul acela, l-a vindecat şi i-a  
dat drumul. 5 Pe urmă le-a zis : „Cine dintre  
voi,  dacă-i  cade copilul  sau boul  în  fântână,  
nu-l  va  scoate  îndată  afară,  în  ziua 
Sabatului  ?”  6 Şi  n-au  putut  să-I  răspundă 
nimic la aceste vorbe.

Despre smerenia la ospeţe
7  Apoi,  când  a  văzut  că  cei  poftiţi  la  masă 
alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Şi le-
a zis :  8 „Când eşti poftit de cineva la nuntă,  
să nu te aşezi la masă în locul dintâi ; ca nu 
cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai  
cu vază decât tine,  9 şi cel ce te-a poftit şi pe  
tine şi pe el să vină să-ţi zică : „Dă locul tău 
omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui  
să iei locul de pe urmă. 10 Ci, când eşti poftit,  
du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă ;  
pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit  
să-ţi zică : „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul  
acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor  
ce vor fi la masă împreună cu tine. (Va continua)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 13
Uşa cea strâmtă

...  „Doamne,  Doamne,  deschide-ne  !”,  drept  
răspuns,  El  vă  va  zice  :  „Nu  ştiu  de  unde  
sunteţi.”  26 Atunci veţi începe să ziceţi: „Noi  
am mâncat şi am băut în faţa Ta, şi în uliţele  
noastre  ai  învăţat  pe  norod.” 27  Şi  El  va  
răspunde  :  „Vă  spun  că  nu  ştiu  de  unde  
sunteţi;  depărtaţi-vă  de  la  Mine,  voi  toţi  
lucrătorii  fărădelegii.” 28  Va  fi  plânsul  şi  
scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam,  
pe  Isaac  şi  pe  Iacov  şi  pe  toţi  prorocii  în 
Împărăţia  lui  Dumnezeu,  iar  pe  voi  scoşi  
afară. 29 Vor veni de la răsărit şi de la apus,  
de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea  
la masă în Împărăţia lui Dumnezeu. 30 Şi iată 
că sunt unii din cei de pe urmă, care vor fi cei  
dintâi, şi sunt unii din cei dintâi, care vor fi cei  
de pe urmă.”

Nelegiuirile şi pedeapsa Ierusalimului
31 În aceeaşi zi, au venit câţiva farisei şi I-au 
zis : „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să 
Te omoare.” 32 „Duceţi-vă”, le-a răspuns El,  
„şi spuneţi vulpii aceleia : „Iată că scot dracii  
şi  săvârşesc vindecări  astăzi  şi  mâine,  iar  a  
treia zi voi isprăvi. 33  Dar trebuie să umblu 
astăzi, mâine şi poimâine, fiindcă nu se poate  
ca un proroc să piară afară din Ierusalim. 34 
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci  
şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine ; de câte  
ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi 

Îmi aduc aminte o zi de Sărbătoarea Recunoştinţei când familia mea nu avea nici 
bani, nici mâncare, şi cineva veni şi bătu la uşa noastră. Când am deschis, în prag se afla 
un bărbat cu o cutie mare de mâncare, în care se vedea un curcan uriaş şi chiar tăvile de 
gătit. Nu-mi venea să-mi cred ochilor. 

Tatăl meu îl întrebă : „Cine eşti ? De unde vii ?” Străinul răspunse : „Mă aflu aici  
pentru că un prieten de-al vostru ştie că vă aflaţi la nevoie şi că nu acceptaţi un ajutor  
direct, aşa că v-am adus eu astea. La mulţi ani”.

Tata replică : „Nu, îmi pare rău dar nu putem primi”. Iar străinul : „N-aveţi cum să  
nu primiţi”, închise uşa şi plecă. 

Evident experienţa aceea a avut un impact profund asupra vieţii mele. Mi-am pus 
atunci în gând că într-o zi o voi duce atât de bine, încât voi face şi eu la fel pentru alţi 
oameni. 

Până la vârsta de 18 ani îmi creasem un adevărat ritual cu ocazia acestei sărbători, 
îmi place să fac tot felul de lucruri, spontan, de aceea mergeam în magazine şi cumpăram 
mâncare pentru una sau două familii.

După care, mă îmbrăcam ca un băiat din aceia care fac tot felul de comisioane la 
domiciliu, mergeam în cartierele sărace şi băteam la câte-o uşă. Întotdeauna puneam şi un 
bileţel în care mărturiseam evenimentul din copilărie. 

La sfârşitul bileţelului scriam : „Tot ceea ce cer în schimb este să aveţi suficient de  
multă grijă de dumneavoastră încât, într-o zi, să faceţi acelaşi lucru pentru altcineva”.  

Răsplata  pentru acest  ritual  anual  însemna mai  mult  decât  orice  sumă de bani 
câştigată vreodată. 

Cu câţiva ani în umă mă aflam la New York împreună cu soţia mea. Era necăjită 
pentru că nu petreceam această sărbătoare alături de familie. 

În  mod  normal  ea  ar  fi  trebuit  să  împodobească  casa  pentru  Crăciun  dar,  în 
schimb, eram blocaţi într-o cameră de hotel.



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Profesoara Debbie Moon studia cu grupul  ei 
din clasa întâi un tablou cu o familie. 
În tablou era un copil, care avea părul de altă 
culoare decât restul membrilor familiei. 
Unul din copiii  din grup sugeră că acel copil 
din tablou era adoptat.
Atunci, o fetiţă din grup spuse : 
- Eu ştiu totul despre adopţii pentru că eu sunt  
adoptată.
-  Ce înseamnă să fii adoptat ? întrebă un alt 
copil.
- Înseamnă că tu creşti în inima mamei tale,  
în loc să creşti în burta ei, a spus fetiţa ... 
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 !”

           I-am spus : „Iubita mea, uite, de ce să nu împodobim astăzi nişte vieţi în loc de  
nişte copaci bătrâni ?” După ce i-am povestit de ritualul meu, s-a însufleţit foarte tare. Am 
continuat : 

„Haide să mergem undeva unde putem dovedi cu adevărat cine suntem, de ce  
suntem în stare şi ce putem să oferim. Să mergem în Harlem !” 

Nici  ea,  nici  ceilalţi  parteneri  de  afaceri  cu  care  eram,  nu  se  arătară  prea 
entuziasmaţi de ideea mea. Dar nu m-am lăsat: 

„Haideţi să mergem şi să ducem de mâncare unor oameni care au nevoie. N-o să  
fim noi cei care dăruim pentru că s-ar simţi jigniţi. O să ne deghizăm în angajaţi care  
livrează mâncarea acasă”. 

Cumpărăm mâncare suficientă pentru şase sau şapte familii, care să le-ajungă 30 
de zile.  Avem bani destui.  Haideţi  s-o facem !  Asta înseamnă de fapt  sărbătoarea  de  
astăzi : să aduci mulţumire, şi nu să mănânci curcan. Haideţi. La treabă !      
            Pentru că mai întâi aveam un interviu la radio, i-am rugat pe partenerii mei să facă 
rost de o maşină. Când m-am întors, mi-au spus : „N-am reuşit. Nu există nici o maşină în  
tot New York-ul. Am fost pe la toate firmele care închiriază ...”.          (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
În  secolul  al  douăzecilea  nici  o  operaţie 
chirurgicală  nu  se  efectuază  fără  spălarea 
meticuloasă a mâinilor. 
Totuşi,  orice  neglijare  în  spălarea  mâinilor  a 
avut  ca  rezultat  pierderi  inutile  de  vieţi 
omeneşti.  Infecţiile  stafilococice  au  devenit 
epidemii dezastruoase în unele spitale de copii. 
în  vara  anului  1958  o  epidemie  de  infecţie 
stafilococică pricinuită de o spălare incorectă a 
mâinilor,  s-a  răspândit  într-un  mare  spital 
general din estul Statelor Unite. 
Diferitele antibiotice au fost de puţin ajutor şi 
înainte  ca  infecţia  să  fie  depistată,  s-au  stins 
vieţile a 86 de bărbaţi, femei şi copii. 
În  anul  1960  Departamentul  a  editat  o  carte 
descriind  metodele  de  spălare  a  mâinilor  şi 
procedeele  foarte  apropiate  de  metoda 
Scripturii  cuprinsă în Numeri capitolul 9. (Va 
continua)  

Proverbe latine despre talent
•  Nenorocirile  de  obicei  dezvăluie  talentul  ; 
prosperitatea  îl  tăinuieşte.  •  Rar  se  va  găsi 
cineva  care  să  vrea  să  renunţe  la  talent.  • 
Dragostea  de  artă  n-a  îmbogăţit  pe  nimeni 
niciodată. • Adeseori talente foarte mari rămân 
nedescoperite. •  Înţelepciunea  se  obţine  nu 
numai prin vârstă ci şi prin talent.  • Amintirea 
unui  talent  adevărat  rămâne  nemuritoare.  • 
Puterea talentului se hrăneşte şi  sporeşte prin 
sfaturi. • Nimic nu-i atât de distrugător pentru 
talentul cuiva decât necumpătarea. • Talentul se 
dezvoltă după subiectele pe care ţi le-ai ales. • 
Cum este talentul aşa-i şi cuvântarea. • Nu sunt 
chitarişti  toţi  cei  ce  au  chitară.  (Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  185. Mila

„Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,
când poţi s-o faci. Nu zice aproapelui tău : „Du-te 
şi vino iarăşi ; îţi voi da mâine !” când ai de unde 

să dai”. (Proverbe 3 : 27 - 28)
Pleac  omul s rac la omul bogat i-i ceru o bucată ă ş ă 
de pâine. Bogatul n-avea din întâmplare chief, se 
încrunt  i strig  : ă ş ă
- Ie i afar  din curtea mea !ş ă
S racul fl mând stete la îndoial  ; ear bogatul seă ă ă  
mâni  i  mai  r u,  ridic  o  peatr  -o  izbi  înă ş ă ă ă ş  
cer etor, care îi zise am rât : ş ă
-  Peatra cu care m-ai lovit, am s-o iau cu mine,  
poate voi avea odat  prilej s  i-o arunc înapoi ă ă ţ ...

i  puse  peatra  în  sac.  Peste  pu in  vreme  seŞ ţ ă  
întoarse  roata  norocului :  bogatul  î i  pierduş  
averea, în învârtelile f cute, ba mai fu i închis înă ş  
temni  pentru în el ciune. ţă ş ă
Când î i împlini pedeapsa, i veni spre cas , iat  cş ş ă ă ă 
se  întâlni  fa -n  fa  cu  vechiul  cer itor,  careţă ţă ş  
îndat  ce-l v zu puse mâna pe o peatr  i voi s  i-ă ă ă ş ă
o arunce în cap ;  dar se gândi o clip ,  apoi l să ă ă 
peatra din mân  s  cad  jos i zise :ă ă ă ş
- Pân  ai fost bogat mare i tare, eu m  temeamă ş ă  
de tine ;  acum v d,  c  e ti  mai nenorocit  decâtă ă ş  
mine i mi-e mil  de tine, eart -m  dac  am voitş ă ă ă ă  
s - i fac r uă ţ ă  ...
Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Capul  plecat  sabia  nu-l  taie  – Expresie 
prelucrată după versul 13 din legenda istorică 
Daniil Sihastrul de Bolintineanu. 
Se citează, de obicei, spre a sublinia un act de 
supunere. Dar folosind astfel acest vers, adică 
desprins de cele ce urmează, trădăm intenţiile 
autorului. Ştefan al Moldovei, rănit şi învins, 
venind la Daniil Sihastrul şi cerându-i povaţă 
dacă să închine turcilor ţara, căpătă răspunsul:

„Capul ce se pleacă paloşul nu-l taie, 
Dar cu umilinţă lanţu-l încovoaie !

Ce e oare traiul dacă e robit ?
Sărbătoare-n care nimeni n-a zâmbit !”

Prin  urmare,  versul  lui  Bolintineanu  n-ar 
trebui  citat  în  mod izolat,  căci  numai  întreg 
contextul exprimă  limpede ideea poetului ... 

Focul nestins
În jurul anilor 1770-1780, un om din Carolina 
de  Nord,  numit  John  Morris  şi-a  construit  o 
casa în Rutherfordton. 
Folosind  două  pietre  de  cremene,  el  şi-a 
aprins un foc în şemineu. Impresionat de felul 
cum focul a înviorat atmosfera casei, Moris a 
hotărât să păstreze acel foc să ardă continuu. 
De aceea cu o deosebită atenţie, s-a îngrijit ca 
focul să nu se stingă niciodată.
Mai mult decât atât ; atunci când a construit o 
casă nouă pentru fiul său, a luat un cărbune 
din focul din şemineul  casei sale şi a aprins 
focul şi-n noua casă. 
Încântat de această realizare, membrii familiei 
Morris, au hotărât să păstreze focul aprins din 
generaţie în generaţie ...
În anul 1920, din întreaga familie Morris, a mai 
rămas un singur urmaş direct, ce era stră-stră- 
strănepot  a  lui  John  Morris,  numit  William 
Morris. 
Acesta era în vârstă de aproape 80 de ani, nu 
se  căsătorise  şi  nici  nu  avea  niciun  urmaş. 
Prin  multe  încercări  William  a  dorit  să-i 
determine  pe  cei  ce-i  erau  rude  mai 
îndepărtate să păstreze tradiţia familiei şi  să 
nu lase focul să se stingă. 
Dar niciunul  dintre aceştia  n-au fost  gata să 
preia acest angajament. 
Auzind  de  frământarea  bătrânului,  un  vecin 
de-al acestuia l-a vizitat ...      (Continuarea  în  nr. 
viitor)

Povestiri cu tâlc  
Diferenţa dintre noapte şi zi 

Un mare  înţelept  şi-a  întrebat  discipolii  cum 
pot  deosebi  momentul  în  care  noaptea  s-a 
sfârşit, de ziua care a început. 
Unul dintre ei a spus :
- Când vezi un animal la distanţă şi poţi spune 
dacă  este  vorba  de  cal  sau  de  o  vacă.
- Atunci când vezi un copac la distanţă şi poti  
spune dacă este vorba de un castan sau de 
un stejar, spuse un alt discipol.
-  Niciun răspuns nu e corect,  zise înţeleptul.
- Atunci când ? au întrebat discipolii.
- Când vei putea privi faţa unui om oarecare şi  
să recunoşti în el pe fratele tău. 
Dacă nu poţi face asta, chiar dacă soarele e 
sus pe cer, pentru tine încă este noapte. Sursa : 
Internet
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