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Editorial. Facerea de bine (IV)

 

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

sânul lui  24 şi a strigat  :  „Părinte Avraame,  
fie-ţi  milă  de  mine  şi  trimite  pe  Lazăr  să-şi  
înmoaie  vârful  degetului  în  apă  şi  să-mi  
răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în  
văpaia  aceasta.”  25  „Fiule”,  i-a  răspuns 
Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai  
luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele  
rele ; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti  
chinuit. 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi  
între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar  
vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi  
să nu poată.” 27 Bogatul a zis : „Rogu-te, dar,  
părinte Avraame,  să trimiţi  pe Lazăr în casa 
tatălui  meu ;  28 căci  am cinci  fraţi,  şi  să le  
adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei  
în acest loc de chin.”  29 Avraam a răspuns :  
„Au pe Moise şi pe proroci ; să asculte de ei.” 
30 „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se  
va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” 
31 Şi Avraam i-a răspuns : „Dacă nu ascultă  
pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar  
dacă ar învia cineva din morţi.” 

            CAPITOLUL 17
Prilejurile de păcătuire

1 Isus a zis ucenicilor Săi : „Este cu neputinţă  
să nu vină prilejuri de păcătuire ; dar vai de  
acela prin care vin ! 2 Ar fi mai de folos pentru  
el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie  
aruncat  în  mare,  decât  să  facă  pe  unul  din  
aceşti micuţi să păcătuiască. 3 Luaţi seama la 
voi  înşivă  !  Dacă  fratele  tău  păcătuieşte  
împotriva  ta,  mustră-l  !  Şi  dacă-i  pare  rău,  
iartă-l ! 4 Şi, chiar dacă păcătuieşte împotriva 
ta de şapte ori pe zi ...         (Va continua în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 16
 Mustrări făcute Fariseilor

14 Fariseii,  care  erau  iubitori  de  bani,  
ascultau  şi  ei  toate  lucrurile  acestea  şi  îşi  
băteau joc de El. 15 Isus le-a zis : „Voi căutaţi  
să  vă  arătaţi  neprihăniţi  înaintea  oamenilor,  
dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentru că 
ce  este  înălţat  între  oameni  este  o  urâciune  
înaintea lui Dumnezeu. 16 Legea şi prorocii au 
ţinut  până  la  Ioan  ;  de  atunci  încoace,  
Evanghelia  Împărăţiei  lui  Dumnezeu  se 
propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă 
năvală.  17 Este  mai  lesne să treacă cerul  şi  
pământul decât să cadă o singură frântură de  
slovă din Lege.  18  Oricine îşi lasă nevasta şi  
ia pe alta de nevastă preacurveşte ; şi cine ia  
de  nevastă  pe  cea  lăsată  de  bărbatul  ei  
preacurveşte.

Pilda bogatului nemilostiv
19 Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră 
şi  in  subţire  ;  şi  în  fiecare  zi  ducea  o  viaţă 
plină de  veselie  şi  strălucire.  20 La uşa lui,  
zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. 21  
Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care  
cădeau de la masa bogatului ; până şi câinii  
veneau  şi-i  lingeau  bubele.  22  Cu  vremea,  
săracul  a  murit  ;  şi  a  fost  dus  de  îngeri  în  
sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au  
îngropat.  23  Pe  când  era  el  în  Locuinţa  
morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a  
văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în

Ce se  înţelege  prin  facerea  de bine ?  Termenul  mai  actual  este  binefacerea  :  
„Faptă bună, ajutor dat cuiva. – Bine + facere (după lat. benefacere)”. (Dex.) 

În limba română avem şi un verb specific acestei acţiuni, dar care este mai puţin 
cunoscut : a binefáce. Înseamnă : „A face bine”. Pentru a înţelege la ce se referă expresia 
facerea de bine, (din punct de vedere Biblic), vom apela la Sfânta Scriptură.

În cartea Proverbe (capitolul 3 : 27 – 28) scrie : „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”.  

Aici sunt notate trei aspecte ale binefacerii, (care se poate face împrumutând cuiva 
lucruri sau bani, acesta fiind însă numai un aspect al binefacerii, la care ne vom referi aici):

1. Fă binele, nu spune automat un :  Nu, (sau nu refuza imediat un om care-ţi cere 
ajutorul) : „Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat !”. (Iacov 
4 : 17) Este scris : „Nu opri o binefacere”.

2. Trebuie însă să te convingi că acolo este o nevoie, o necesitate, îi trebuie acel ceva 
de la  tine şi  nu este doar o poftă, un moft,  ceva fără de care  să poată.  Biblia 
spune : „ ... are nevoie de ea”.

3. A treia condiţie este ca tu să ai de unde să dai, în acel moment, nu te împrumuţi pentru 
a ajuta, adică nu dai împrumut ceva ce nu este al tău : „ ... când poţi s-o faci”.
O ilustrare a ce s-a spus mai înainte o avem în cartea II Samuel 19 : 32 – 36. Despre 

un om bogat scrie că : „Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de optzeci de ani. El îngrijise  
de  împărat  [David] în  timpul  şederii  lui  la  Mahanaim,  căci  era  un  om foarte  bogat.  
Împăratul a zis lui Barzilai : 

„Vino cu mine şi  te  voi  hrăni  la  mine,  în  Ierusalim.” Dar Barzilai  a răspuns  
împăratului : „Câţi ani voi mai trăi, ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim ? 

Eu sunt astăzi în vârstă de optzeci de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun şi ce  
este rău ? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă şi bea ? Pot eu să 
mai aud glasul cântăreţilor şi cântăreţelor ? Şi pentru ce să mai fie robul tău o povară  
pentru domnul meu, împăratul ? Robul tău va merge puţin dincolo de Iordan cu împăratul.



 
 

Povestiri cu tâlc !                                                Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

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

         De altfel,  pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere ?”  Barzilai i-a explicat 
împăratului  David,  că  nu  avea  nevoie  de  această  ofertă.  Şi  îşi  motivează  refuzul  aducând 
argumente, după care îl întreabă pe David, de ce i-a făcut această propunere !? Practic era un 
dezavantaj pentru amândoi.  
       Uneori  un  mulţumesc  spus  din  inimă este  suficient,  nu  trebuie  făcut  niciun  efort 
suplimentar, pentru a întoarce o binefacere care ţi-a fost făcută într-un moment greu din viaţă. 
Dar binefacerea trebuie făcută celui ce are nevoie de ea.

Apostolul  Pavel  le-a  scris  creştinilor  din  Corint  :  „După cum sporiţi  în  toate  
lucrurile : în credinţă, în Cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră  
pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere. 

Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă ; ci pentru râvna altora şi ca să  
pun la încercare curăţia dragostei voastre. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus  
Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui,  
voi să vă îmbogăţiţi. 

În această privinţă, vă dau un sfat. Şi sfatul acesta vă este de folos vouă, care, de  
acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi. Isprăviţi, dar, acum de  
făcut ; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. 

Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are  
cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi ; ci este  
vorba de o potrivire : în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor,  
pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire  
; după cum este scris : „Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese  
puţin nu ducea lipsă”. (II Corinteni 8 : 7 – 15)                             

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

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

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Capitolul 4.   Cinci milioane de minţi turmentate   
„O treabă mult mai serioasă este ciroza din cauză că 
sângele  din tractul  gastrointestinal  este  împiedecat 
de a trece liber prin ficatul împietrit. Ca rezultat a 
presiunii  inverse  în  vene,  extremităţile  inferioare 
devin  umflate  mult  şi  cavitatea  abdominală  este 
umtlată aşa de mult încât victima abia mai poate să 
respire.  Noi  putem  să  uşurăm  suferinţa  acută  a 
abdomenului voluminos prin introducerea unui tub 
prin peretele abdominal şi să extragem ceva lichid, 
dar  din  nefericire  lichidul  se  reface  la  intervale 
scurte,  iar  pacientul  moare.  Ficatul  obstrucţionat 
poate de asemenea să producă presiune inversă şi să 
tumefieze  venele  esofagului.  Aceste  vene  subţiate 
sunt predispuse la rupere atunci când este înghiţită 
mâncarea şi poate să producă serioase hemoragii, de 
multe ori fatale. Ciroza apare de obicei între anii 35-
65. Atunci când un medic asistă pe un suferind sau 
pe un muribund ...”.      (Continuarea în numărul viitor)  

Proverbe latine despre ură
• Situaţii  prospere se năruie din cauza urii.  • 
Ura este mânie necontrolată. • Oamenii trişti îi 
urăsc pe  cei  ce râd  ;  cel  vesel  pe cel  trist. • 
Când biruitorul a depus armele se cuvine ca şi 
cel  învins  să  lase  la  o  parte  ura.  •  Trei  rele 
trebuie să fie evitate : ura, invidia, dispreţul. • 
Ura  ascunsă  e  mai  rea  decât  cea  făţişă.  (Din 

Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). În Biblie scrie 
că  :  „Ura  stârneşte  certuri,  dar  dragostea  
acoperă  toate greşelile”.  (Proverbe  10  :  12) 
Trăirea cu ură în suflet şi faptele dictate de ură 
sunt foarte riscante. În Ezechiel 35 : 11 scrie : „ 
...  de  aceea,  pe  viaţa  Mea,  zice  Domnul  
Dumnezeu,  că  Mă  voi  purta  cu  tine  după 
mânia şi urgia pe care le-ai arătat şi tu în ura 
ta împotriva lor ; şi Mă voi face cunoscut în  
mijlocul lor, când te voi judeca”. 

Cartea veche  
189. Moartea

„Întru cuvintele tale adu-ţi  aminte de cele mai pe 
urmă ale tale şi în etern nu vei păcătui”. 

(Înţelepciunea lui Sirah 7.40)
Regele  Filip  din  Lacedemonia  la  dorin a  proprieţ  
era  de teptat  din  somn de un argat,  care  ziceaş  
c tre rege : „ă De teapt -te o rege i nu uita, c  iş ă ş ă ş  
tu e ti numai un om muritorş ”.

Un  filozof  c uta  între  oasele  mor iloră ţ  
capul  împ ratului  Alexandru  cel  mare,  ca  s - iă ă ş  
bat  joc  prin  acest  procedeu  de cei  ce  se in  cuă ţ  
capul sus.

Tot ceea ce spui, vorbeşte despre tine
Odată,  pe  înserate,  un  ţăran  s-a  aşezat  pe 
pragul  modestei  sale  case,  bucurându-se  de 
răcoarea  serii.  În  apropiere,  şerpuia  un  drum 
care  ducea spre  sat  ;  un  om care  trecea  pe 
acolo, l-a văzut pe ţăran şi s-a gândit : 
„Omul acesta e fără greş un mare leneş, stă de 
pomană şi cât e ziua de mare, lâncezeşte pe 
pragul casei”. La puţină vreme, a apărut un alt 
trecator. Acesta s-a gândit : 
„Omul acesta este un Don-Juan. Şade aici ca 
să se poată uita la fetele care trec, ba poate le  
mai  şi  necăjeşte”.  Un  străin  care  se  îndrepta 
spre sat îşi zise : 
„Omul  acesta  e  de  bună  seamă  un  mare 
muncitor. A trudit toată ziua, iar acum se bucură 
de odihna binemeritată”.  La drept  vorbind,  nu 
putem şti prea multe despre ţăranul aşezat pe 
pragul  casei.  Putem spune însă multe despre 
cei  trei  oameni  care  se  îndreptau  spre  sat  : 
primul era un leneş, al doilea un om rău, iar al 
treilea  un  om  harnic.  Domnul  Isus  a  spus  : 
„Omul  bun  scoate  lucruri  bune  din  vistieria  
bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri  
rele  din  vistieria  rea  a  inimii  lui  ;  căci  din 
prisosul inimii vorbeşte gura”. (Luca 6 : 45) 

Un rege îşi puse curtea la o încercare pentru 
un post important. Numeroşi oameni puternici 
şi  înţelepti  se aflau în jurul lui,  aşteptând să 
vadă  ce  anume  are  de  spus  regele. 
„Înţeleţilor,  am  o  problemă  şi  vreau  să  văd 
care dintre voi este în stare să o rezolve”. 
Îi  conduse pe oameni la o uşă enormă, mai 
mare decât văzuseră vreodată. 
Regele continuă : „Aici vedeţi cea mai mare şi  
mai grea uşă din regatul meu. Care dintre voi  
poate să o deschidă ?” Unii dintre curteni au 
scuturat doar din cap. Alţii, care se numărau 
printre cei înţelepţi,  s-au uitat la uşă mai de 
aproape,  dar  au  recunoscut  că nu pot  să o 
deschidă.  Când  înţelepţii  au  spus  aceasta, 
restul  curţii  a  consimţit  că  este  o  problemă 
grea. Un singur vizir s-a dus la uşă. 
A examinat-o cu ochii şi cu degetele şi, în cele 
din urmă, a tras-o cu o smucitură puternică, 
iar  uşa  ...  s-a  deschis.  Fusese  lăsată 
întredeschisă numai, şi nimic altceva nu a fost 
necesar,  decât  bunăvoinţa  şi  curajul  de  a 
acţiona cu îndrăzneală. Regele i-a spus : 
„Vei primi postul de la curte, pentru că tu nu te 
bizui  doar pe ceea ce vezi  sau auzi  ci  ai  şi  
curajul să rişti o încercare”.        (Sursa internet)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Castele  în  Spania -  S-ar  putea  spune  într-
adevăr că originea acestei expresii se pierde în 
noaptea timpurilor. 
Dicţionarul   „Cuvinte  Înaripate”  din 
Büchmann  menţionează  că  ea  s-ar  trage  din 
predica  unuia  dintre  părinţii  bisericii  latine, 
sfântul  Augustin  (354  –  430),  care  a  folosit 
imaginea „castele clădite în aer, fără temelie” 
(Subtracto fundamento in aere aedificare).
Mai  târziu,  probabil  în  perioada  expansiunii 
coloniale,  când  Spania  devenise  o  putere 
cunoscută  în  lume,  a  început  să  circule 
expresia „Castele în Spania”. 
Ea  se  referea  la  visătorii  din  alte  ţări,  care 
plănuiau  să-şi  făurească  palate  tocmai  în 
îndepărtata Spanie, la fel cum s-ar putea spune 
astăzi, când suntem de-abia la primul contact 
cu  luna,  că  unii  au  şi  început  să-şi  ridice  ... 
castele în lună ! O dovadă în sprijinul acestei 
explicaţii,  o  aduc  francezii,  care  folosesc  în 
acelaşi  sens  expresia  „Castele  în  Asia”,  deci 
tot ceva îndepărtat şi iluzoriu.
În Lumea imaginaţiei, fiecare om mai intră din 
când în când, dar din momentul în care un om 
se rupe total de realitate, şi decide să trăiască 
doar acolo,  omul respectiv are probleme. De 
aceea poate că există şi expresia : A reveni cu 
picioarele pe pământ.


	Pilda bogatului nemilostiv

