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Editorial. Facerea de bine (VII)

 

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

urechea acului decât să intre un om bogat în  
Împărăţia  lui  Dumnezeu.”  26 Cei  ce-L 
ascultau  au  zis  :  „Atunci  cine  poate  fi  
mântuit  ?”  27 Isus  a  răspuns  :  „Ce este  cu  
neputinţă  la  oameni  este  cu  putinţă  la 
Dumnezeu.”  28 Atunci Petru a zis : „Iată că  
noi am lăsat totul şi Te-am urmat.” 29 Şi Isus  
le-a zis : „Adevărat vă spun că nu este nimeni  
care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii,  
sau  părinţii,  sau  copiii,  pentru  Împărăţia  lui  
Dumnezeu,  30 şi  să  nu  primească  mult  mai  
mult în veacul acesta de acum, iar în veacul  
viitor, viaţa veşnică.”

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
31 Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a  
zis : „Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a  
fost scris prin proroci despre Fiul omului se va  
împlini. 32 Căci va fi dat în mâna Neamurilor ;  
Îl  vor  batjocori,  Îl  vor  ocărî,  Îl  vor  scuipa;
33 şi,  după  ce-L  vor  bate  cu  nuiele,  Îl  vor  
omorî,  dar  a  treia  zi  va  învia.”  34 Ei  n-au 
înţeles nimic din aceste lucruri: căci vorbirea 
aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau 
ce le spunea Isus. 

Vindecarea unui orb la Ierihon
35 Pe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb  
şedea lângă drum şi cerşea. 36 Când a auzit  
norodul  trecând,  a  întrebat  ce  este.  37  I-au 
spus  :  „Trece  Isus  din  Nazaret.”  38  Şi  el  a  
strigat : „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine  
!” 39 Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă ;  
dar el ţipa şi mai tare : „Fiul lui David, ai milă 
de mine !”   40 Isus S-a oprit şi a poruncit să-l  
aducă la El ...         (Va continua în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 18
Copilaşii

15 I-au adus şi nişte copilaşi, ca să Se atingă  
de  ei.  Dar  ucenicii,  când  au  văzut  lucrul  
acesta, au certat pe aceia care-i aduceau.  16 
Isus  a  chemat  la  Sine  pe  copilaşi  şi  a  zis  :  
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi  
; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca 
ei. 17 Adevărat vă spun că oricine nu va primi 
Împărăţia  lui  Dumnezeu  ca  un  copilaş,  cu 
niciun chip nu va intra în ea.”

Tânărul bogat
18  Un  fruntaş  a  întrebat  pe  Isus  :  „Bunule  
Învăţător,  ce  trebuie  să  fac  ca  să  moştenesc  
viaţa  veşnică  ?”  19 „Pentru  ce  Mă numeşti  
bun ?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun  
decât  Unul  singur  :  Dumnezeu.  20 Ştii  
poruncile : „Să nu preacurveşti ; să nu ucizi ;  
să  nu  furi  ;  să  nu  faci  o  mărturisire  
mincinoasă  ;  să  cinsteşti  pe  tatăl  tău  şi  pe  
mama ta.”  21 „Toate aceste lucruri”, I-a zis  
el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22 Când a 
auzit  Isus  aceste  vorbe,  i-a  zis  :  „Îţi  mai 
lipseşte un lucru : vinde tot ce ai, împarte la  
săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi,  
vino  şi  urmează-Mă.”  23 Când  a  auzit  el  
aceste  cuvinte,  s-a întristat  de tot  ;  căci  era  
foarte bogat. 24 Isus a văzut că s-a întristat de  
tot  şi  a  zis  :  „Cât  de  anevoie  vor  intra  în  
Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii !  25 
Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin

În cartea Evrei (capitolul 13 : 16) găsim scrisă această poruncă : „Şi  să nu daţi  
uitării  binefacerea  şi  dărnicia ;  căci  lui  Dumnezeu  jertfe  ca  acestea  Îi  plac”.  Aceste 
cuvinte sunt valabile şi pentru săraci şi pentru bogaţi. 

Lui Timotei, apostolul Pavel i-a scris :  „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să  
nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte  bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu,  
care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.  

Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă  
împreună cu alţii,  aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună  
temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă”. (I Timotei 6 : 17 – 19) 

Apostolul Pavel a folosit expresia bogăţii nestatornice. La ce a vrut să se refere ? 
Pentru  nestatornice,  în  limba  greacă  este  folosit cuvântul  adēlotēti  :  “incerte, 
nerecunoscute (în Cer)”. 

Acest cuvânt este folosit numai aici, în tot Noul Testament. Un sens al cuvântului 
este acesta : în Cer, bogăţiile pământeşti nu sunt recunoscute a fi cu adevărat valori. Ca să 
ne facem o idee, să ne amintim că Acolo, aurul este un simplu  material de construcţie  
(fiind un echivalent al cărămizilor sau asfaltului de pe pământ) : 

• „Zidul era zidit de jasp, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată”. (Apocalipsa 
21 : 18)

• „Cele  douăsprezece  porţi  erau douăsprezece  mărgăritare.  Fiecare  poartă  era  
dintr-un singur mărgăritar.  Uliţa cetăţii  era de aur curat,  ca sticla străvezie”. 
(Apocalipsa 21 : 21)
Cu alte cuvinte, în Cer există alte valori. Făcând bine altuia, (de exemplu, oferind 

discret o sumă de bani celui ce are nevoie), pot să-mi transfer în Cer acea sumă. Despre un 
om care avea prosperitate materială scrie că : 

„Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis : „Îţi lipseşte un lucru ; du-te de vinde  
tot ce ai,  dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-
Mă”. (Evanghelia după Marcu 10 : 21)



 
 

                  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 !”

             Aici este descrisă esenţa binefacerii.  A face bine înseamnă să-L ascult pe Isus, 
atunci când îmi cere într-un mod personal, să dau cât vrea EL şi cui vrea EL !

Binefacerea nu se face la întâmplare, dându-i orice şi oricât primului venit ! Pentru 
o binefacere răsplătită de Dumnezeu, este nevoie ca Dumnezeu să-mi spună cui să-I dau şi 
ce să-I dau. 

Dar nu trebuie să nu uit niciodată, că este foarte important cum ofer darul meu ... 
trebuie să găsesc o modalitate prin care să nu-l fac pe cel care are nevoie, să se simtă 
înjosit : 

„Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii,  
în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat  
răsplata”.  (Evanghelia după Matei 6 : 2)

Dacă nu am bani, cum pot să fac totuşi cuiva o binefacere ?
• Făcând un gest mărunt, de exemplu dăruind un pahar cu apă : „Şi oricine vă va 

da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că sunteţi  ucenici ai lui  
Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”. (Marcu 9:41)

• Dăruind o rugăciune. În cartea II Corinteni (capitolul 1 : 11), apostolul Pavel a 
scris : „Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea

 făcută nouă prin rugăciunile  multora să  fie  pentru mulţi  un prilej  de mulţumiri  lui  
Dumnezeu pentru noi”. Şi rugăciunea este tot o formă de binefacere. Dau din timpul meu, 
punând o vorbă la Dumnezeu, pentru cineva care poate este deznădăjduit, iar răspunsul 
Lui Dumnezeu poate consta în transformarea stării sufleteşti a acelui om ! (Cont. 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 
Băutorul  pierde  de  asemenea  multe  zile  fără  a  fi 
capabil să muncească. Statisticile arată că el pierde 
câştigul  pentru  munca  pe  o  lună  în  fiecare  an. 
Profesorii  de  la  Universitatea  Yale  au  arătat  că 
eficienţa sa în muncă este de numai 50% . 
De aci rezultă că beţivul este "un jumătate de om" 
deoarece îi lipseşte discernământul şi îndemânarea. 
El poate să devină implicat  în dispute minore sau 
majore cu tovarăşii săi. Mintea sa a fost comparată 
cu un om care conduce un autovehicul în ceaţă. În 
fabrică este de asemenea expus la accidente. 
Un studiu asupra a 340 de pacienţi care au suferit 
leziuni din cauza accidentelor,  a arătat  că 48% au 
avut un nivel al sângelui de peste 0,5/1000 (pe litru). 
Veniturile obţinute din taxarea industriei băuturilor 
spirtoase  sunt  prea  mici  ca  să  poată  acoperi 
cheltuielile extraordinare cauzate de alcool. 
Un studiu efectuat în Franţa este cel mai revelator: 
"  ...  Pierderile  din cauza productivităţii  scăzute  în 
muncă pricinuite de alcool, sunt estimate la cca. 325 
miliarde franci pe an".            (Continuarea în nr. viitor) 

Proverbe latine despre viciu
• Beţia este izvorul tuturor viciilor. • Nu poate 
să  se  oprească  de  la  vicii,  decât  când 
îmbătrâneşte. •  Sub  influenţa  unui  prieten 
incorect,  omul  poate  ajunge  vicios. •  Toate 
viciile duc la decădere. • Pune frâu viciilor ! • 
Văd  lucrurile  bune  şi  le  încuviinţez,  dar  le 
urmez pe cele rele. • Oamenii care-i vorbesc de 
rău pe cei  buni sunt  oameni răi.  •  Avem sub 
ochi viciile altora, iar pe ale noastre la spate. • 
Viciile  se  cuibăresc în  noi  sub denumirea  de 
virtuţi. • Defectul pe care timpul l-a înrădăcinat 
în  noi,  numai  timpul  îl  va  scoate. •  Omul 
înţelept  îşi  corectează  defectele  sale  văzând 
defectele altuia. • Viciile îşi găsesc totdeauna o 
justificare. (Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
196. Mul umirea sufleteascţ ă

„Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu 
cale !”. (Matei 11 : 26)

Într-un azil de orbi, un copil fu întrebat : „Din ce 
pricin  e ti orb copile ?ă ş ” 
Copilul lu  Sfânta Scriptur , scris  cu litere pentruă ă ă  
orbi  i  citi  dintrş 'ânsa  :  „Da,  P rinte,  a a  este,ă ş  
pentruc  a a ai binevoit tuă ş ”. 
El deci nu cârtea c  este orb, îns  oamenii de aziă ă  
murmur  la  cea mai mic  încercare.  Nu câ tigă ă ş ă 
destul într-o afacere, nu-i rode te arina, n-a prinsş ţ  
minciuna lui, îndat  e nemul umit. ă ţ
Cre tinul  adev rat  numai  pe  c i  cinstite  umbl .ş ă ă ă  
Atunci  nu  este  posibil  ca  el  s  se  r zvr teasc .ă ă ă ă  
Darurile ce ni le-a dat Dumnezeu sunt cu mult mai 
mari decât ale copilului orb din azil. 
De  ce  dar  ne  r zvr tim  noi  împotriva  luiă ă  
Dumnezeu ?   

Toţi aşteptau cu nerăbdare ...
În  timpul  unei  bătălii  cruciale,  un  general  a 
hotărât  să-şi atace  duşmanul,  cu  toate  că 
armata sa era cu mult depăşită numeric de cea 
inamică.  El  era  încrezător  în  victorie,  dar 
oamenii săi erau cuprinşi de îndoială. 
În drum spre câmpul de luptă s-au oprit la un 
altar.  După  ce  s-a  rugat  împreună  cu  soldaţii 
săi, generalul a scos o monedă şi a zis:
“Voi  arunca  acum  moneda.  Dacă  nimereşte 
capul vom câştiga, dacă e pajura vom pierde. 
Acum e  momentul pentru ca destinul să ni se 
arate”.  Zis şi  făcut.  A aruncat  moneda în aer. 
Toţi  aşteptau  cu  nerăbdare  să  vadă  ce  le-a 
hotărât soarta. A ieşit capul. 
Soldaţii au răsuflat uşuraţi. Plini de încredere au 
atacat armata inamică şi au ieşit victorioşi.
După bătălie un locotenent remarca: “Nimeni nu 
poate schimba destinul !”
“Într-adevăr !” i-a replicat generalul şi i-a arătat 
locotenentului moneda.  Aceasta avea  capul pe 
ambele părţi.  Ce scrie în Biblie despre soartă 
(destin) ? În Psalmul 55 : 22, David a scris : 
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi  
El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se  
clatine cel neprihănit”. Binecuvântat este omul 
care L-a chemat pe Domnul Isus în viaţa lui !

Născută înainte de inventarea telefonului sau 
de construirea Turnului Eiffel, Jeanne Calment 
a murit la 122 de ani, (n. 21 februarie 1875, 
Arles  –  d.  4  august  1997), după  ce  a 
supravieţuit la 27 de preşedinţi ai Franţei şi a 
intrat în Cartea Recordurilor mondiale ca cea 
mai în vârstă femeie. În 1965, la vârsta de 90 
și  fără  moștenitori,  Calment  a  semnat  un 
acord de a-și vinde apartamentul avocatului ei 
André-François  Raffray,  printr-un contract  pe 
viață. Raffray, pe atunci în vârstă de 47 de ani, 
a fost de acord să-i plătească lunar 2.500 de 
franci până la moartea ei. Raffray a sfârșit prin 
a plăti lui Calment echivalentul a mai mult de 
180.000 de $, care a fost mai mult decât dublu 
valorii apartamentului. După ce Raffray a murit 
de  cancer  la  vârsta  de  77  de  ani,  în  1995, 
văduva lui a continuat să-i plătească Jeannei 
Calment  rata  până  la  moartea  acesteia 
Întrebată care este secretul longevităţii ei, ea 
a  răspuns  :  „Râsul  !”  Ştiinta  medicală 
dovedeşte că râsul întăreşte sistemul imunitar, 
micşorează  presiunea  sângelui  şi 
contracarează inerţia provocată de depresie. 
Biblia are dreptate : „O inimă veselă este un 
bun leac ...". (Proverbe 17 : 22) Domnul Isus 
este Dădătorul  bucuriei  !  Si atunci  de ce nu 
arătăm mai multă bucurie ?   (Sursa internet)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Cavaliere servante (ital. „Cavaler servant”) – 
În  Italia  s-a  introdus  în  secolul  al  XVI-lea 
obiceiul  ca  în  lumea  nobilă,  femeia  să  fie 
însoţită chiar de a doua zi după nuntă, de un 
bărbat  (ales  de soţ),  care,  de dimineaţă până 
seara, trebuia s-o urmărească, s-o păzească şi 
s-o servească. Poporul îi zicea „Cicisbeo” (fr. 
Sigisbée)  acestui  cavaler.  Trei  secole  le-au 
trebuit nobililor soţi italieni ca să-şi dea seama 
că se pun ei  înşişi  într-o postură ridicolă.  Şi 
obiceiul a dispărut. Nu strică să ne analizăm şi 
noi  obiceiurile,  dacă  sunt  bune  sau  rele  ... 
Credincioşilor din Corint, apostolul Pavel le-a
scris : „Nu vă înşelaţi : „Tovărăşiile rele strică  
obiceiurile bune”. (I Corinteni 15 : 33) Despre 
Domnul  Isus  găsim  scris  că  :  „A  venit  în 
Nazaret,  unde  fusese  crescut  ;  şi,  după  
obiceiul Său ... a intrat în sinagogă. S-a sculat  
să citească ...”. (Luca 4 : 16) Domnul nostru 
avea obiceiul de-a merge în locul unde putea 
asculta  şi  citi  Cuvântul  Lui  Dumnezeu.  Pot 
spune  şi  eu  că  zilnic  îmi  fac  suficient  timp 
pentru a-mi hrăni sufletul cu Cuvântul Divin ?
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