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Editorial. Facerea de bine (VI)

 

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

4 Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar,  
în urmă, şi-a zis : „Măcar că de Dumnezeu nu 
mă tem, şi de oameni nu mă ruşinez,  5 totuşi,  
pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi  
voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată 
capul.”  6 Domnul a adăugat : „Auziţi ce zice  
judecătorul  nedrept  ?  7 Şi  Dumnezeu  nu  va  
face  dreptate  aleşilor  Lui  care  strigă  zi  şi  
noapte  către  El,  măcar  că  zăboveşte  faţă  de  
ei ? 8 Vă spun că le va face dreptate în curând.  
Dar  când  va  veni  Fiul  omului,  va  găsi  El  
credinţă pe pământ ?”

Pilda vameşului şi a Fariseului
9 A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care  
se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi  
dispreţuiau  pe  ceilalţi.  10 „Doi  oameni  s-au 
suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi  
altul vameş. 11 Fariseul stătea în picioare şi a  
început  să  se  roage  în  sine  astfel  :  
„Dumnezeule,  Îţi  mulţumesc  că  nu  sunt  ca 
ceilalţi  oameni,  hrăpăreţi,  nedrepţi,  
preacurvari  sau  chiar  ca  vameşul  acesta.  12 
Eu  postesc  de  două  ori  pe  săptămână,  dau 
zeciuială  din  toate  veniturile  mele.”  13 
Vameşul  stătea  departe  şi  nu  îndrăznea  nici  
ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept  
şi  zicea  :  „Dumnezeule,  ai  milă  de  mine,  
păcătosul  !”  14 Eu vă spun că mai  degrabă 
omul  acesta  s-a  coborât  acasă  socotit  
neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă  
va  fi  smerit;  şi  oricine  se  smereşte  va  fi  
înălţat.”
                                             (Va continua în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 17
28  Ce  s-a  întâmplat  în  zilele  lui  Lot  se  va 
întâmpla  aidoma  :  oamenii  mâncau,  beau,  
cumpărau, vindeau, sădeau, zideau ; 29 dar, în  
ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc  
şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot  
aşa  va  fi  şi  în  ziua  când  Se  va  arăta  Fiul  
omului.  31 În  ziua  aceea,  cine  va  fi  pe 
acoperişul casei şi îşi va avea vasele în casă  
să nu se  coboare  să le  ia  ;  şi  cine  va fi  pe  
câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32 
Aduceţi-vă  aminte  de  nevasta  lui  Lot. 33 
Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde;  
şi oricine o va pierde o va găsi. 34 Vă spun că,  
în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat,  
unul va fi  luat, şi altul va fi  lăsat ;  35 două 
femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi  
alta  va  fi  lăsată.  36 Doi  bărbaţi  vor  fi  la  
câmp : unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.” 37 
Ucenicii  L-au întrebat  :  „Unde,  Doamne ?”  
Iar El a răspuns : „Unde va fi trupul acolo se  
vor strânge vulturii.”

CAPITOLUL 18
Pilda judecătorului nedrept

1  Isus  le-a  spus  o  pildă,  ca  să  le  arate  că  
trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. 2 
El le-a zis  :  „Într-o cetate  era  un judecător  
care de Dumnezeu nu se temea, şi de oameni  
nu  se  ruşina.  3 În  cetatea  aceea  era  şi  o  
văduvă care venea des la el şi-i zicea :  „Fă-
mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.” 

Şedeam cu un bătrân de peste optzeci de ani pe nişte stânci într-un ţinut muntos 
din America. Amintirile îl făceau să spună :

„A fost în timpul războiului civil ; eu eram acolo jos.“ A arătat cu degetul acel loc. 
„Acolo au fost întinse sute de corturi în care erau adăpostiţi soldaţii noştri. A izbucnit o 
boală periculoasă, molipsitoare. Mulţi soldaţi au fost seceraţi de moarte. 

Situaţia s-a înrăutăţit aşa de mult, încât a trebuit să ne mutăm cu unele corturi mai 
jos în vale, pentru a adăposti pe cei bolnavi separat de cei sănătoşi. Am încercat astfel să 
ocrotim pe  cât  era  posibil  pe  soldaţii  sănătoşi.  Eu  eram sergent  şi  responsabil  pentru 
corturile în care zăceau bolnavii.

Într-o noapte, în timp ce făceam de pază, m-am oprit în faţa unui pat. În el zăcea 
un soldat tânăr care era foarte bolnav. Nu avea mai mult de şaptesprezece ani. Băiatul m-a 
privit cu o privire mişcătoare şi mi-a zis: 

„Domnule sergent, cred că voi muri. Eu nu sunt creştin. N-am primit niciodată o 
educaţie creştină. N-am fost niciodată la biserică. Numai o singură dată am fost cu un 
prieten la o şcoală duminicală. Învăţătoarea părea să fie o femeie bună.

Învăţătoarea  ne-a  citit  ceva  din  Biblie  despre  un  om,  care  cred  că  se  numea 
Nicodim”, continuă tânărul soldat. „În orice caz îmi amintesc că acest Nicodim a venit 
noaptea la Isus, iar Isus i-a spus că trebuie să se nască din nou. 

Învăţătoarea ne-a explicat că toţi  oamenii trebuie să se nască din nou pentru a 
ajunge în cer. Eu nu m-am născut din nou, iar, aşa cum sunt, nu vreau să mor. Vreţi să-l 
aduceţi pe preotul militar, ca să-mi spună cum pot să mă nasc din nou ?“

Bătrânul a recunoscut că atunci tăgăduia tot ce era dumnezeiesc. Apoi a continuat : 
„Atunci i-am răspuns băiatului : „Tu n-ai nevoie de un preot militar. Fii liniştit şi nu-ţi fă 
griji, se vor rezolva toate”. Mi-am făcut runda şi peste o oră am trecut din nou pe la patul 
tânărului soldat. El m-a privit cu nişte ochi trişti şi mi-a spus : 

„Domnule sergent, dacă nu vreţi să-l aduceţi pe preotul militar, aduceţi-l măcar pe 
medic, altfel mă sufoc !” „Bine, îl voi aduce pe medic”, i-am spus. Medicul a venit şi i-a 
alinat  puţin  durerile.  Ştiam  că  băiatul  va  muri  în  curând.  El  mi-a  mulţumit  pentru 
bunăvoinţa mea. 



 
 

                    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 !”

bunăvoinţa mea. M-am îndepărtat de patul tânărului soldat şi după o oră l-am vizitat din nou aşteptând să-
l găsesc mort. Dar el se lupta încă pentru viaţă. Ochii lui erau deschişi. M-a privit şi a spus : 
             „Nu mă mai vindecă nimic, domnule sergent, trebuie să mor şi eu nu sunt născut din nou. Fie că 
credeţi sau nu, nu vreţi totuşi să-l căutaţi pe preotul militar, pentru ca să-mi spună cum pot să mă nasc  
din nou ?” Vedeam cât de neajutorat stătea în pragul morţii. 
              „Desigur, îl voi aduce”, i-am promis tânărului. M-am îndepărtat câţiva paşi, dar, amintindu-mi de 
ceva, m-am întors şi m-am dus la patul soldatului. „Băiete, nu mă mai duc la preotul militar ! Îţi spun eu 
însumi ce trebuie făcut. Eu nu ştiu dacă există Dumnezeu. Nu ştiu dacă există cer şi iad. Nu ştiu nimic. 
           Dar totuşi ştiu ceva : mama mea era o femeie bună, iar dacă există Dumnezeu, atunci ea Îl  
cunoştea. Dacă există un cer, atunci ea este acum acolo. Vreau să-ţi spun ce-mi povestea mama. Poţi 
încerca să vezi dacă e posibil. Te învăţ acum un verset din Biblie. Acest verset sună aşa : 

      „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”. „Spunând acel verset, i-am cerut tânărului să-l repete 
după mine. Eu am început, iar el mă urma cu voce slabă şi tremurândă. Am vrut să-l învăţ pe tânărul 
soldat încă un verset, dar el a închis ochii, a împreunat mâinile pe piept şi a şoptit : 

    „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea … că a dat pe singurul Lui Fiu … pentru ca  
oricine, oricine … oricine crede în El … crede în El … crede în El”. A făcut o pauză şi cu o voce clară a 
continuat : „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, domnule sergent, e posibil ! Eu cred în El. Nu voi merge 
în  pierzare.  Am viaţa  veşnică.  Sunt  născut  din nou !  Mama dumneavoastră  avea  dreptate.  De ce  nu 
încercaţi şi dumneavoastră ? 

       Faceţi ceea ce v-a spus mama dumneavoastră ! Într-adevăr, e posibil, domnule sergent. Acum vă 
mai rog ceva : Luaţi un ultim salut din partea mea pentru mama mea şi spuneţi-i ce mi-aţi spus mie ! 
             Spuneţi-i că fiul ei muribund a mărturisit : E posibil !” M-am aplecat şi l-am îmbrăţişat. Când şi-a 
dat ultima suflare, a spus : „E posibil !” Bătrânul şi-a şters lacrimile de pe faţa lui zbârcită : „Tânărul  
avea dreptate : într-adevăr, e posibil“.                                                                     (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

Capitolul 4. Cinci milioane de minţi turmentate 
Alcoolicii sunt privaţi de o viaţă plăcută. Plăceri, ca: 
recreerea,  muzica,  arta,  mâncarea,  vizita  şi 
conversaţia, sunt umbrite, sau chiar absente în viaţa 
acestora.  Unii  oameni  ezită  să  urmeze  calea 
creştinilor  din cauză că  aceştia  nu dorese şi  nu-şi 
permit unele „plăceri”. Acestora li se recomandă să 
îmbrăţişeze promisiunea: „Domnul ... nu lipseşte de 
nici  un bine pe cei  ce  duc  o  viaţă  fără  prihană” 
(Psalmul 84:11). Ei trebuie să înţeleagă că poruncile 
Bibliei  au  fost  scrise  pentru  ca  oamenii  să  poată 
obţine cele mai mari bucurii în viaţă. Mâncarea, nu 
numai că încetează să facă plăcere alcoolicului,  ci 
adesea  îi  dă  tulburări  din  cauza  unei  serioase 
inflamaţii a mucoasei stomacului. El poate contracta 
un ulcer, sau să piardă mulţi ani din viaţă din cauza 
unui  cancer  gastric.  Alcoolul  nu  numai  că  îi  fură 
omului mintea şi sănătatea, dar îi fură şi mulţi bani 
din  pungă.  Banii  care  ar  trebui  să  asigure  hrana, 
îmbrăcămintea şi locuinţa pentru el şi familie, sunt 
foarte adesea aruncaţi pe tejghea. Din această cauză, 
sunt  multe  familii  care  nu  cunosc  niciodată 
subtilităţile unei vieţi adevărate şi adesea pierderile 
duc la boală şi serioase neglijenţe.  (Cont. în nr. viitor) 

Proverbe latine despre viaţă (II)
• Toate cele ce s-au născut – pier ; iar cele care 
cresc – îmbătrânesc. • A trăi înseamnă a lupta. • 
Cum este viaţa aşa-i şi felul de a vorbi. • Este 
ruşinos să-ţi pui fericirea vieţii numai în aur şi 
argint.  •  Nu  trebuie  să  trăieşti  numai  pentru 
tine, ci şi pentru ceilalţi. • Nu-i totul să trăieşti 
oricum, ci să trăieşti  corect.  •  Nu interesează 
cât ai trăit, ci cât de corect. • Viaţa, dacă ştii să 
o trăieşti, este lungă. • Viaţa în sine este scurtă, 
dar devine lungă din cauza necazurilor. • Toate 
planurile  şi  faptele  noastre  trebuie  să  fie 
orientate  spre  binele  vieţii. •  Altă  viaţă,  alte 
obiceiuri. (Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  193. Moda

„Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva 
: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”. (I 

Corinteni 10 : 31)
Într-o societate se discuta cu mult  interes  asupra 
uniformelor,  i  to i  c zur  de  acord  c  ele  suntş ţ ă ă ă  
potrivite  pentru  a  ar ta  starea  profesional .  Ună ă  
bun cre tin observaş  :  „Desigur îmi convine i mieş  
purtarea uniformei pentru a ti profesiunea cuiva.ş  
Dar ea îmi convine i pentru motivul, c  uniformaş ă  
opre te  pe  om  de  a  se  îmbr ca  dup  capriciileş ă ă  
modei  i  dup  poftele  personale.  De  altcum  vş ă ă 
m rturisesc,ă  - zise cre tinulş  – c  a  dori mai mult oă ş  
uniform  interioar . Aceasta ar fi mult superioar .ă ă ă  
O astfel de uniform  pentru cre tin este : de a nuă ş  
putea cugeta – de a nu putea vorbi – de a nu 
putea  voi  –  i  de  a  nu  putea  f ptui  decât  înş ă  
conformitate cu credin a cre tin  „spre m rirea luiţ ş ă ă  
Dumnezeu, iar nu dup  dorin ele omene tiă ţ ş ”.

Întâmplări care iau fiinţă de la sine ?
Când  se  fac  cunoscute  anumite  catastrofe, 
mulţi  vorbesc  de  o  aglomerare  de  situaţii  
nefericite, de un destin orb sau despre hazard. 
Dar adevărul  este că Dumnezeu vorbeşte,  EL 
vorbeşte foarte serios către fiecare om în parte.
La scurt timp după ce Jamaica a fost lovită de 
un cutremur, doi bărbaţi au vrut să arate într-o 
prelegere  la  Port  Royal,  că  seismele  şi 
fenomenele  naturii  pot  fi  descrise  numai  ca 
simple întâmplări care iau fiinţă de la sine. 
Ei  au mers aşa de departe,  încât  au tăgăduit 
orice  putere  supranaturală  şi  existenţa  lui 
Dumnezeu.  Ascultătorii  s-au îngrozit  la  aceste 
cuvinte.  În  timpul  discuţiei  a  izbucnit  un 
cutremur de pământ. 
Toţi au părăsit în mare grabă sala, numai cei doi 
batjocoritori au rămas pe loc. Câteva clipe mai 
târziu  s-a  produs  un  şoc  mult  mai  puternic. 
Clădirea s-a prăbuşit. 
Cei  doi  au  murit  sub  dărâmături.  Mâna  lui 
Dumnezeu i-a lovit. Aceasta este soarta tuturor 
batjocoritorilor. Isaia  a  spus  (în  capitolul  26  : 
9) : „Sufletul meu Te doreşte noaptea, şi duhul  
meu  Te  caută  înăuntrul  meu.  Căci,  când  se 
împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii  
lumii învaţă dreptatea”.

Pe când George Walker Bush era preşedinte 
al  Americii,  într-un  articol  prezentat  de 
Washington  Times,  s-a  istorisit  că  prima 
doamnă a Statelor Unite, Laura Bush, a făcut 
o  vizită  împreună  cu  soţul  ei  părinţilor  lui, 
(fostul preşedinte George H. W. Bush şi fosta 
primă  doamnă  Barbara  Bush).  Aşa  cum  a 
povestit  mai  tîrziu  Laura  Bush,  în  timpul 
acestei  vizite  soţul  ei  s-a  trezit  la  ora  şase 
dimineaţa şi ca de obicei, a coborât la parterul 
casei  să-şi  pregătească  o  ceaşcă  cu  cafea. 
După ce şi-a pregătit cafeaua, în timp ce s-a 
aşezat comod pe fotoliu şi-a pus picioarele pe 
o măsuţă pentru serviciul de cafea. 
Când  l-a  văzut,  mama  lui  l-a  apostrofat 
spunându-i  :  „I-aţi  picioarele  de  pe  masă  !” 
Văzând-o cât  este de nervoasă,  tatăl  său a 
intervenit  imediat  :  „Ce-i  cu  atitudinea  asta 
Barbara ; el este preşedintele Statelor Unite !” 
Mama  lui  l-a  întrerupt  însă  şi  pe  soţul  ei 
spunând : „Ce importanţă are ? Oricine ar fi,  
nu vreau ca cineva să-şi pună picioarele pe 
măsuţa  mea  pentru  cafea  !  Dacă  el  este 
preşedintele  Statelor  Unite,  eu  sunt  mama 
lui !” Preşedintele a împlinit imediat ceea ce i 
s-a cerut, luând seama la observaţiile făcute 
de  doamna  Bush  ;  pentru  că  şi  preşedinţii 
trebuie să asculte de mamele lor.  (Sursa internet)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Cato (234 – 149 î.Hr.) – Marcus Cato, scriitor 
şi  om  de  stat  roman,  ducea  o  viaţă  simplă, 
lucra pământul alături de sclavii săi, împărţea 
cu ei pâinea neagră : iar ca cenzor şi consul 
desfăşura  în  arena  publică  o  luptă  acerbă 
împotriva  moravurilor  corupte.  Istoria  vieţii 
sale a făcut ca numele Cato să devină sinonim 
cu un om înţelept şi patriot, foarte dur faţă de 
cei corupţi sau vicioşi. I se spunea şi „Cato cel 
Bătrân”, pentru a-l deosebi de Cato din Utica.
Caut un om ! - celebre cuvinte pe care le-ar fi 
rostit Diogene, umblând în plină zi cu lampa 
aprinsă  pe  străzile  Atenei,  în  căutarea  unui 
om ! Citatul indică lămurit sensul expresiei : 
omul care să merite înt-adevăr titlul de OM. 
De  fapt  această  expresie  este  preluată  din 
Biblie.  Prin  proorocul  Ieremia,  Dumnezeu  a 
spus : „Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-
vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte  
un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască  
ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi  
ierta Ierusalimul”. (Ieremia 5 : 1) Dacă ar fi 
găsit un singur credincios adevărat era altfel ...
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