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Editorial. Facerea de bine (VIII)

 

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

Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască 
ce era pierdut.”

Pilda polilor
11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a  
mai  spus  o  pildă,  pentru  că  era  aproape  de  
Ierusalim,  şi  ei  credeau  că  Împărăţia  lui  
Dumnezeu are să se arate îndată. 12 Deci a zis  
:  „Un om de  neam mare s-a dus într-o ţară  
depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se  
întoarcă.  13 A chemat zece din robii săi, le-a 
dat  zece  poli  [Greacă:  mine] şi  le-a  zis  :  
„Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.”  14 
Dar cetăţenii lui îl urau ; şi au trimis după el o  
solie să-i spună : „Nu vrem ca omul acesta să 
împărăţească  peste  noi.”  15 Când s-a  întors 
înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să 
cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii,  
ca  să  vadă  cât  câştigase  fiecare  cu  ei  din  
negoţ.  16 Cel  dintâi  a  venit  şi  i-a  zis  :  
„Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” 17 
El  i-a  zis  :  „Bine,  rob  bun  ;  fiindcă  ai  fost  
credincios  în  puţine  lucruri,  primeşte  
cârmuirea a zece cetăţi.”  18 A venit al doilea  
şi i-a zis : „Doamne, polul tău a mai adus cinci  
poli.”  19 El  i-a  zis  şi  lui  :  „Primeşte  şi  tu  
cârmuirea a cinci cetăţi.” 20 A venit un altul şi  
i-a zis  :  „Doamne, iată-ţi  polul  pe care l-am 
păstrat învelit  într-un ştergar ;  21 căci m-am 
temut de tine, fiindcă eşti un om aspru ; iei ce  
n-ai  pus  şi  seceri  ce  n-ai  semănat.”  22 
Stăpânul i-a zis : „Rob rău ; te voi judeca după 
cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care  
iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat ; 23 
atunci de ce ....       (Va continua în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 18
40 Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El;  
şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat : 41 „Ce 
vrei să-ţi fac ?” „Doamne”, a răspuns el, „să-
mi  capăt  vederea.”  42 Şi  Isus  i-a  zis  :  
„Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” 
43 Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a  
mers  după  Isus,  slăvind  pe  Dumnezeu.  Tot  
norodul,  când a văzut  cele  întâmplate,  a dat  
laudă lui Dumnezeu.

 CAPITOLUL 19
Zacheu

1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2 
Şi  un  om  bogat,  numit  Zacheu,  mai  marele 
vameşilor, 3 căuta să vadă care este Isus; dar 
nu putea din pricina norodului, căci era mic de 
statură.  4  A alergat  înainte şi  s-a  suit  într-un 
dud ca să-L vadă;  pentru că pe drumul acela 
avea să treacă.  5  Isus,  când  a  ajuns la  locul 
acela,  Şi-a  ridicat  ochii  în  sus  şi  i-a  zis  : 
„Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie 
să rămân în casa ta.” 6 Zacheu s-a dat jos în 
grabă şi L-a primit cu bucurie. 7 Când au văzut 
lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau : „A intrat 
să  găzduiască  la  un  om  păcătos  !”  8  Dar 
Zacheu  a  stat  înaintea  Domnului  şi  I-a  zis  : 
„Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau 
săracilor;  şi,  dacă  am năpăstuit  pe cineva cu 
ceva,  îi  dau înapoi împătrit.”  9 Isus  i-a  zis : 
„Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci 
şi el este fiul lui Avraam. 10 Pentru că 

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”. (II Corinteni 1 : 11)

O formă de binefacere este rugăciunea de mijlocire. Ce înseamnă a mijloci ? A 
mijloci înseamnă : „A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva ; a interveni, a intermedia.  
♦ A pune la cale, a înlesni”. (Dex)

I. Exemple de mijlocire în rugăciune
În Biblie găsim scris despre oameni care au intervenit în favoarea  : 

• unui  om care  era pus (pe nedrept)  în situaţia  de-a fi  închis :  „Atunci  Iuda s-a 
apropiat de Iosif şi a zis : „Te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă  
domnului meu şi să nu te mânii pe robul tău ! Căci tu eşti ca faraon”. (Geneza 44 : 18)
• unei cetăţi care era în pericol de-a fi distrusă : „El s-a apropiat de ea, şi femeia a  
zis : „Tu eşti Ioab ?” El a răspuns : „Eu sunt.” Şi ea i-a zis : „Ascultă vorbele roabei  
tale.” El a răspuns : „Ascult.” ...  Şi femeia s-a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu  
înţelepciunea ei ... Ioab a sunat din trâmbiţă ; s-au împrăştiat de lângă cetate şi fiecare s-
a dus în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat”. (II Samuel 20 : 17, 22)
• unui om grav bolnav : „Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş,  
care-L ruga şi-I zicea : „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.” 
Isus i-a zis : „Am să vin şi să-l tămăduiesc”. (Matei 8 : 5 – 7)

II. Efectul benefic. Mjlocirea / intermedierea aduce rezolvarea problemei
Datorită unui mijlocitor eficient :

• Beniamin şi-a recapătat libertatea,
• cetatea respectivă (se numea : Abel-Bet-Maaca) a fost salvată de la distrugere,
• robul bolnav a fost vindecat ... 

III. Mijlocirea Divină
Poate cel mai cunoscut exemplu este cel scris de către evanghelistul Luca, care  a 

notat că la un moment dat : „Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă



 
 

                  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 !”

cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta ; şi, după  
ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi”. (Luca 22 : 31 – 32)

Era un test prin care Petru trebuia să treacă, dar revenirea la viaţa de credinţă a 
fost posibilă numai datorită rugăciunii pe care Domnul Isus a înălţat-o către Dumnezeu 
pentru el. Concluzii : 

1. Ce este în esenţă mijlocirea ? 
Este vorba bună pe care cineva (cu autoritate) o pune pentru cel care are o nevoie, 

(intervenţie de care cel care beneficiază, nici măcar nu află), dar care aduce rezolvarea 
problemei prin care cineva trece la un moment dat !

Numai  Dumnezeu  ştie  de  câte  ori  (şi  din  câte  situaţii  complicate)  am scăpat, 
numai datorită mijlocirii Domnului Isus, iar noi nici măcar nu am realizat cât de gravă era 
situaţia în care ne aflam şi nici nu am aflat de vorba bună spusă Tatălui, cu multă dragoste 
de către Stăpânul nostru iubitor !

2. Ce putem face noi azi, aici şi acum? 
• Să-I mulţumim Domnului Isus chiar acum ! Slăvit să fie Numele Lui !
• Să fim aproapele celor care sunt în nevoie acum ... niciodată nu se ştie cine vine 

la rând ! Apostolul Ioan a scris : „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu  
păcătuiţi.  Dar,  dacă  cineva  a  păcătuit,  avem la  Tatăl  un Mijlocitor,  pe  Isus  
Hristos, Cel Neprihănit”. (I Ioan 2 : 1) Iar apostolul Pavel a notat, (în Romani, 
capitolul 8 : 26) : „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu  
ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi ...”. 

„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  publicaţie  a  Asociaţiei  Medicilor  din  America 
relatează  că  din  cauza  pierderilor  în  industrie 
pricinuite de acest  "jumătate  de om",  tu şi  eu,  [în 
S.U.A.] suntem excrocaţi anual cu peste 10 miliarde 
de  dolari  (Howard  Earle,  "They're  Helping  the 
Alcoholic Worker", Today's Health, Dezember 1960, 
pag.  73).  La  aceste  miliarde se  adaugă  multe  alte 
milioane  de  cheltuieli  pentru  grija  familiilor 
nevoiaşe ale alcoolicilor, pentru plata ajutoarelor de 
bătrâneţe ale beţivilor sărăciţi, pentru plata îngrijirii 
în ospicii a demenţilor din cauza alcoolismului. 
Numai  o  parte  din  aceste  cheltuieli  ar  fi  fost 
cheltuite cu mai mult folos pentru cercetări medicale 
şi ar fi salvat omenirea de o largă varietate de boli.
Această colosală risipă de vieţi şi de bani poate fi 
împiedecată dacă dăm ascultare sfaturilor din Cartea 
Cărţilor.  „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul  
Domnului Dumnezeului tău,  dacă vei  face ce este  
bine înaintea Lui ...  nu te voi lovi  cu niciuna din  
bolile cu care am lovit pe egipteni ; căci Eu sunt 
Domnul care te vindecă.”(Exod 15 : 26) Va continua

Proverbe latine despre virtute (I)
•  Este  într-adevăr  o  virtute  să  te  fereşti 
totdeauna  de  faptele  rele.  •  Numai  virtutea 
înnobilează sufletele. • Omul lipsit  de virtute 
rămâne totdeauna aşa. • Prin virtute şi nu prin 
viclenie. • Virtutea este mai puternică decât o 
maşină de asalt.  •  Virtutea se susţine prin ea 
însăşi.  •  Virtutea  supravieţuieşte  omului.  • 
Mulţi oameni nu se străduiesc prea mult să 
fie virtuoşi, ci mai mult vor să pară că sunt 
virtuoşi. •  Virtutea  creează  prieteniile  şi  le 
păstrează. • Adesea sub haine zdrenţăroase se 
ascunde o inimă de aur. •  Argintul  valorează 
mai puţin decât aurul, şi aurul decât virtutea. • 
Dacă fugi de vicii, asta înseamnă virtute.  (Din 
Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976). 

Cartea veche  
198. Muncile ve nice.ș
Mustr rile con tiin ei.ă ș ț

„Saul a zis lui Ionatan : „Spune-mi ce-ai  
făcut.” Ionatan i-a spus şi a zis : „Am gustat  

puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l  
aveam în mână : iată-mă, voi muri”. 

(I Samuel 14 : 43)
„Şi lumea şi pofta ei trec ; dar cine face voia 
lui Dumnezeu rămâne în veac”. (I Ioan 2 : 17)

Regele Lisimachus  era împresurat de c tre Schi i.ă ț  
Silit  de foame i de sete el s-a predat. Când i-seș  
d du  s  bea  ap ,  el  gust  pu in  i  esclam  cuă ă ă ă ț ș ă  
amar : 
“Cât  de  scurt  fu  gustarea  pentru  care  mi-amă  
jertfit ara i libertatea !ț ș ”
A a  vor  esclama  i  cei  condamna i  la  muncileș ș ț  
ve nice : “ș Cât de scurte fur  pl cerile p catului, înă ă ă  
schimbul  c rora  ne-am  vândut  mo tenireaă ș  
cereasc  !ă ”

Era odată o grădină frumoasă  ...
Toată  familia  era  aşezată  la  masă.  „Dă-mi 
pâine!”, îi spuse Lili mămicii sale. Dar mama nu-
i răspunse. „Vreau pâinea !”, repetă Lili. Să nu fi 
auzit mămica ?
Deodată,  mama  a  început  să  povestească  o 
istorioară : „Era odată o grădină frumoasă. De 
departe  se vedea cum înfloresc florile şi  cum 
ţâşnesc fântânile arteziene. 
Poarta  era  încuiată.  Atunci  lumea voia  să  se 
caţăre pe zid.  Dar când credeau că au ajuns 
sus, zidul începea să crească din ce în ce mai 
mult.  Oamenii  au  luat  un  topor  şi  voiau  să 
lovească în poartă, dar toporul s-a rupt. 
Au  adus  foc  şi  voiau  să  dea  foc  porţii,  dar  
poarta n-a ars. Şi iată că veni un copil. Acesta 
spuse doar un cuvânt : „Te rog !”. 
Şi  poarta  se  deschise  numaidecât  şi  copilul 
intră în grădină”.
După ce ascultă povestea, Lili roşi şi spuse: „Te 
rog, mămico, dă-mi pâinea !”. În Biblie, scrie că 
:  „Isus le-a zis : „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine 
vine la Mine nu va flămânzi niciodată ; şi cine 
crede în Mine nu va înseta niciodată”. (Ioan 6 : 
35)  ?  Ce trebuie  să  fac  pentru  a  primi  şi  eu 
pâinea vieţii ? Ce a făcut şi fetiţa, să ÎL rog pe 
Tatăl Cel Ceresc. El ascultă rugăciunea sinceră.

În  urmă  cu  câteva  secole,  în  insula  Sicilia 
domnea împăratul  german Friedrich al II-lea. 
Deoarece oamenii  de acolo vorbeau o limbă 
diferită  de cea germană, deseori  se întreba: 
"Care limbă este de fapt cea adevărată ? Ce  
limbă începe omul să vorbească de la sine ?" 
Pentru  a  afla  acest  lucru  a  trimis  câţiva 
servitori  într-o  creşă,  unde  erau  îngrijiţi  şi 
crescuţi  copiii  abandonaţi  de părinţii  lor,  să-i 
aducă 50 de prunci care erau doar de câteva 
zile sau săptămâni şi care încă nu puteau să 
vorbească.  Împăratul  a  poruncit  apoi  ca 
fiecare din  aceşti  copii  să primească câte o 
mamă adoptivă.  Acestea  trebuiau  să  le  dea 
copiilor  tot  ceea  ce  aveau  nevoie  pentru  a 
creşte  mari  :  mâncare,  băutură  şi 
îmbrăcăminte.  Un  lucru  nu  avea  voie  să  le 
dea : iubire. Nici un cuvânt de iubire, nici un 
zâmbet. Se spune că aceşti copii n-au învăţat 
nici o limbă. Toţi au rămas muţi. N-au învăţat 
nici  să  vorbească,  nici  să  se  joace,  nici  să 
lucreze,  nu  au  învăţat  să  se  bucure  şi  să 
mulţumească. N-au învăţat nici să gândească, 
nici  să  întrebe  şi  nici  să  iubească,  fiind 
handicapaţi.  De fapt  nici  unul  dintre  ei  nu a 
trăit  mult  timp.  Spre  o  astfel  de  izolare  se 
îndreaptă şi unii dintre noi, care trăiesc totuşi între 
oameni, dar fiecare în lumea lui ...     (Sursa internet)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Caveant  consules  (lat.  „Consulii  să 
vegheze !”) –  Sunt primele două cuvinte din 
formula  latină,  cu  care,  în  momente  grele, 
senatul roman îi investea pe consuli cu puteri 
dictatoriale.  Formula  sună în  întregime aşa  : 
Caveant consules ne quid detrimenti capiat (să 
vegheze consulii ca nici un prejudiciu să nu fie 
adus republicii). Literatura ... vorbirea curentă 
n-au reţinut  decât  primele  două  cuvinte  care 
sunt întrebuinţate la modul grav şi serios, ca 
un  semnal  de  alarmă  ...  spre  a  trezi  atenţia 
cuiva.  A  veghea are  şi  sensul  de  :  „A 
supraveghea o activitate ; a fi atent la ceva. – 
Lat. vigilare”. (Dex) În latină vigilo înseamnă : 
„1. a sta (a fi) treaz. 2. a veghea, a fi atent. 3. a 
petrece în veghere”. (Dicţionar latin – român, Gh. Guţu, 

Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997) În cartea II Cronici 19 : 
7 scrie :  „Acum, frica Domnului să fie peste  
voi ; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la 
Domnul Dumnezeul  nostru  nu  este  nicio 
nelegiuire,  nici  nu  se  are  în  vedere  faţa  
oamenilor, nici nu se primesc daruri.”
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