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Editorial. Crucea roşie !

Jean-Henry Dunant s-a născut într-o familie bogată, în Elveţia, (în anul 1828). 
A fost un om de o compasiune extraordinară, care şi-a devotat o mare parte din timp 
asistării şi încurajării tinerilor, mai ales a celor săraci. La vârsta de optsprezece ani a 
fondat Uniunea Creştină a Tinerilor.

În 1859,  la vârsta de treizeci  de ani,  Dunant călătorea în nordul Italiei,  cu 
scopul expres de a obţine sprijinul împăratului Franţei pentru un proiect în Algeria.  

Însă  împăratul  Napoleon  III  era  prea  ocupat  cu  izgonirea  austriecilor  din 
Nordul Italiei. Ajungând în ziua în care se dădea bătălia de la Solferino, Dunant nu şi-
a putut crede ochilor. În ziua aceea, victoria francezilor a făcut patruzeci de mii de 
victime, morţi şi răniţi... risipiţi pe pământul însângerat, hrană pentru viermi şi vulturi.

Dunant nu a ajuns să îl vadă pe împărat, însă priveliştea aceea l-a schimbat pe 
el şi lumea pentru totdeauna. Dunant s-a angajat în acţiunea de ajutorare, şi-a trimis 
caleaşca să aducă provizii şi a scris prietenilor din Elveţia cerându-le ajutor. 

Trei zile a trudit acolo pe câmpul de luptă, apoi s-a întors acasă. A început să 
scrie un manifest împotriva lucrurilor inumane la care fusese martor. Spera că va putea 
influenţa oamenii şi preveni sau reduce suferinţa soldaţilor. Produsul scrierilor lui avea 
să  poarte  titlul  :  „Amintiri  de  la  Solferino”  (Un Souvenir  de  Solferino),  tipărit  în 
Geneva, în octombrie 1862. Oamenii influenţi din întreaga Europă cărora autorul le-a 
trimis cartea au fost entuziasmaţi mai presus de orice aşteptări.

În ultimul capitol al  cărţii,  Dunant făcea câteva propuneri legate de spitale 
mobile, voluntari instruiţi şi sublinia necesitatea pentru cooperare internaţională. Cinci 
ani mai târziu, prin Convenţia de la Geneva din 1864, şaisprezece naţiuni semnau un 
acord  după  modelul  propunerilor  lui  Dunant  şi  astfel  au  statuat  neutralitatea 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza se  va relua de duminică, 
24 Ianuarie 2016. Astăzi nu se ţine. 

                    Unde ne puteţi găsi ? 

S  citim Biblia împreună ă
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 1. 
10  Şi  îndată,  când ieşea  Isus  din apă,  el  a  
văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-
Se peste El ca un porumbel.  11  Şi din ceruri  
s-a  auzit  un  glas  care  zicea:  „Tu  eşti  Fiul  
Meu  preaiubit,  în  Tine  Îmi  găsesc  toată  
plăcerea Mea.” 12  Îndată Duhul a mânat pe  
Isus în pustiu, 13 unde a stat patruzeci de zile,  
fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună  
cu fiarele sălbatice, şi-I slujeau îngerii.

Începutul propovăduirii lui Isus
14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în  
Galileea  şi  propovăduia  Evanghelia  lui  
Dumnezeu.  15  El  zicea  :  „S-a  împlinit  
vremea,  şi  Împărăţia  lui  Dumnezeu  este  
aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”

Chemarea celor dintâi ucenici
16  Pe  când  trecea  Isus  pe  lângă  Marea  
Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele  
lui  Simon, aruncând o mreajă în mare,  căci  
erau pescari.  17  Isus  le-a zis:  „Veniţi  după 
Mine,  şi  vă  voi  face  pescari  de  oameni.”
18  Îndată,  ei  şi-au lăsat  mrejele şi  au mers  
după El. 19  A mers  puţin  mai  departe  şi  a  
văzut  pe  Iacov,  fiul  lui  Zebedei,  şi  pe Ioan,  
fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi  
dregeau mrejele. 20  Îndată i-a chemat; şi ei  
au lăsat  pe tatăl lor,  Zebedei,  în corabie cu  
cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.
Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum

21 S-au dus la Capernaum. Şi, în ziua 

Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi  
a  început  să  înveţe  pe  norod. 22  Oamenii  
erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi  învăţa  
ca  unul  care  are  putere,  nu  cum îi  învăţau 
cărturarii. 23 În sinagoga lor era un om care  
avea un duh necurat. El a început să strige : 
24  „Ce avem noi  a  face cu  Tine,  Isuse  din  
Nazaret ? Ai venit să ne pierzi ? Te ştiu cine  
eşti : eşti Sfântul lui Dumnezeu !” 25 Isus l-a  
certat şi i-a zis : „Taci şi ieşi afară din omul  
acesta !” 26  Şi duhul necurat a ieşit din el,  
scuturându-l cu putere şi  scoţând un strigăt  
mare. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se  
întrebau unii pe alţii : „Ce este aceasta ? O 
învăţătură nouă ! El porunceşte ca un stăpân  
chiar  şi  duhurilor  necurate,  şi  ele  Îl  
ascultă  !” 28  Şi  îndată  I  s-a dus  vestea  în  
toate împrejurimile Galileii.

Tămăduirea soacrei lui Petru
29  După  ce  a  ieşit  din  sinagogă,  a  intrat  
împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon  
şi a lui Andrei. 30 Soacra lui Simon zăcea în  
pat prinsă de friguri ; şi îndată au vorbit lui  
Isus despre ea. 31  El a venit, a apucat-o de  
mână,  a  ridicat-o  în  sus,  şi  au  lăsat-o 
frigurile. Apoi ea a început să le slujească.

Tămăduirea altor bolnavi
32 Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la  
El  pe  toţi  bolnavii  şi  îndrăciţii.  33  Şi  toată 
cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat 
pe  mulţi  care  pătimeau  de  felurite  boli;  de  
asemenea,  a  scos  mulţi  draci  şi  nu  lăsa pe 
draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 



personalului medical în vremuri de ostilitate. Ca simbol au ales un steag alb cu o cruce 
roşie. Şi astfel s-a născut  Crucea Roşie. Poate inspiraţia le-a venit de la Jertfa de pe 
cruce a Domnului Isus. Prin credinţa în Isus, poţi fi salvat şi tu !

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• AGAG  =  1. Înalt,  Uriaş,  Principe. 2. 
Războinic, Curajos, Viteaz, Care trânteşte 
la  pământ. 3.  Arzător,  Înfocat. 4.  Viţel. 
Numele  generic  al  tuturor  împăraţilor 
amaleciţi (I Samuel 15 : 1 – 9, Numeri 24:7).
•  AGAGHIŢI = Urmaşii familiei împărăteşti 
a amaleciţilor (Estera 3 : 1 - 10). 
•  AGAPA =  Dragoste,  Masă  de  dragoste, 
Ospăţ  între  prieteni  (cuvânt  grecesc).  Se 
numeau  agape mesele în comul ale primilor 
creştini (I Corinteni 11 : 33 - 34).
• AGAR = 1. Frumoasă. 2. Fugă, Drumeţie, 
Refugiu,  Cea  călătoare,  Trecătoarea, 
Străina, Cea care se teme, Emigrare. Roaba 
lui Avraam (Geneza 16 : 1 - 2).
• AGAB = 1. Dragoste arzătoare, pătimaşă. 

Proverbe latine despre fericire
•  A însemna o zi  cu o pietricică  albă (a 
socoti o zi fericită).
•  Am  trăit  şi  eu  în  Arcadia.  (Arată 
nestatornicia fericirii).
• Unde-i prea multă viclenie, acolo-i prea 
puţină fericire.
• Nu-i este dat oricui să ajungă la Corint. 
(Corintul  era  socotit  reşedinţa  ideală,  datorită 
plăcerilor şi desfătărilor oferite).
• Să nu crezi că există om fericit în afară 
de  cel  înţelept  şi  bun.  (Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Augustin  de  Hipona (este  numit  Sfântul 
Augustin de  către  catolici  şi  Fericitul 
Augustin de către credincioşii ortodocși). 
S-a  născut  la 13  noiembrie 354, în 
Thagaste, Numidia şi  a  decedat  în data 
de  28  august 430, în  localitatea  Hippo 
Regius, pe teritoriul Algeriei de azi). 
A fost un episcop, filozof, teolog și doctor 
al Bisericii. Despre Augustin se istoriseşte 
că, la scurt timp după ce a devenit creştin, 
a  fost  acostat  într-o  zi,  pe  stradă  de  o 
fostă iubită. 
De cum a zărit-o, Augustin a făcut stânga-
mprejur  şi  a  pornit  în  cealaltă  direcţie. 
Surprinsă, femeia l-a strigat : 
-  „Augustin,  sunt  eu  !”  Fără  să  se 
oprească, Augustin i-a răspuns : 
- „Da, dar nu mai sunt eu !”. Apostolul 
Pavel le scria creştinilor din Galatia : „Am 
fost răstignit împreună cu Hristos, şi  
trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos  
trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc 
acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul  
lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe 
Sine însuşi pentru mine”. (Galateni 2 : 20) 
Aşa trăieşte cu adevărat un creştin !
(Sursa : Internet)

După marele cutremur 

din 18 Aprilie 1906, de 

la San Francisco, (oraş 

care  a  fost  distrus 

aproape  în  întregime),  a  fost  găsit  sub 

dărâmături un leagăn cu un copil mic, care a 

fost ocrotit tocmai de zidurile dărâmate, care 

formaseră o boltă, exact deasupra lui !

Lângă copil se găsea o Biblie mare de familie, 

deschisă  tocmai  la  Psalmul  23  :  1,  unde 

scrie : „Domnul  este păstorul meu :  nu voi 

duce lipsă de nimic ...”. (Sursă foto : Wikipedia)

•  Eva. Nume nu foarte frecvent  la  noi,  Eva se 
traduce  prin  "mamă  a  celor  vii".  În  Dicţionar  
Biblic,  (Editura  Cartea Creştină,  Oradea,  1995) 
sunt scrise despre Eva aceste cuvinte : 
„Prima femeie, soţia lui Adam şi mama lui Cain, 
Abel şi Set (Geneza 4 : 1 – 2, 25). 
Când Dumnezeu l-a creat pe Adam a hotărât să-i 
dea „un ajutor potrivit” (Geneza 2 : 18 – 20, lit. 
„un  ajutor  ca  înaintea  lui”,  adică  „un  ajutor 
corespunzător pentru el”) şi de aceea a trimis un 
somn adânc peste el şi a luat una dintre coastele 
lui  şi  a  făcut  (bāna,  Geneza 2 :  22,  un cuvânt 
care de obicei  înseamnă „a construi”)  din ea o 
femeie.  Adam  a  recunoscut  această  relaţie 
apropiată şi a declarat că ea trebuie să fie numită 
femeie, deoarece a fost luată din om, (bărbat)”.

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !     

Mai am timp să mă pocăiesc ?
Lewis  Grizzard,  a  trăit  între  20 
Octombrie  1946  şi  20  Martie  1994,  în 
S.U.A.  A  fost  un  umorist  şi  autor  a 
nenumărate articole şi cărţi. 
A  avut  probleme  cu  inima,  (având  un 
defect congenital de cord), fiind internat la 
un moment dat, pentru o operaţie pe cord 
deschis,  care  era  programată  pentru  a 
doua zi dimineaţa. 
Pastorul lui venise să îl viziteze şi Grizzard 
i-a  mărturisit  că  nu  prea  fusese  el  un 
model de virtute şi  l-a întrebat  dacă mai 
era timp să se pocăiască. 
Pastorul s-a uitat la ceas şi i-a spus : „Da, 
dar în locul tău, eu m-aş grăbi s-o fac !” 
Nu ştim continuarea, care a fost alegerea lui, 
dar ştim care poate fi alegerea personală. Pot 
să-L caut  pe  Dumnezeu  sau  pot  să  amân 
întâlnirea  cu  Isus.  În  cartea  Deuteronom, 
Moise foloseşte cuvântul astăzi de treizeci şi 
şase  de  ori,  pentru  a  îi  face  conştienţi  pe 
contemporanii de urgenţa şi importanţa unei 
alegeri  corecte  !  În  Deuteronom  27  :  10 
scrie:  „Să  asculţi  de  glasul Domnului  
Dumnezeului tău şi să împlineşti poruncile  
şi  legile Lui  pe care ţi  le  dau  astăzi”.  Era 
sfatul  unui  om ajuns  la  bătrâneţe,  care  ÎL 
cunoştea  foarte  bine  pe  Dumnezeu  !  Trec 
anii şi Iosua, la sfârşit de viaţă spune : „Şi 
dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului,  
alegeţi  astăzi cui  vreţi  să  slujiţi  :  sau  
dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri  
dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor  
în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu 
şi casa mea vom sluji Domnului”. (Iosua 24 
: 15) Cu alte cuvinte, indiferent de ce decizie 
iei, hotărăşte-te acum :  Vrei să-I slujeşti lui  
Dumnezeu sau să rămâi aşa cum eşti ? 

Versetul s pt mânii ă ă

„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte 
fericirea, şi cine se încrede în Domnul este  

fericit”. Proverbe 16 : 20

Cartea veche  
78. Dragostea des vâr it  a aproapelui ă ş ă
Când  a  naufragiat  vaporul  spaniol 
„Remus”  lâng  insulele  Filipine  (la  31ă  
Ianuarie  1889),  se  aflau  pe  vapor  i  doiş  
misionari  cu  numele  Paul  Raymond  iş  
Frater  Dorado,  care  erau  singurii  dintre 
c l tori care nu i-au perdut capul, ci i-ă ă ş ş
au p strat lini tea i ajutau salvarea. ă ş ş
Unul dintre ei v zând c  nu mai era loc înă ă  
luntriile de salvare, r mase pe vaporul ceă  
se  scufunda  i  rugându-se  în  genunchi,ş  
a tepta s -l înece valurile. ş ă
Cel lalt  misionar îns  înc puse în luntri aă ă ă ţ  
de sc pare, dar când un c l tor care dină ă ă  
disperare s rise în mare, i în urm  obosiă ş ă  
la înot, se rug  cu insisten  s  fie luat înă ţă ă  
luntri a  plin ,  misionarul  s-a  jertfitţ ă  
aruncându-se în mare pentruca s  dea locă  
aproapelui  s u.  Aceast  jertfire  de  sineă ă  
este  des vâr ita  urmare  a  lui  Hristos.ă ş  
„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni  
nu  are  ca  viaţa  lui  să  şi-o  pună  pentru  
prieteni”. (Ioan 15:13, Trad. Gala Galaction 
e Vasile Radu, Italia, Gallese) Domnul Isus 
a  putut   vorbi  despre  jertfire,  pentrucă 
întreaga Lui viaţă a fost o jertfă adusă Lui 
Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Aşa a 
şi murit dar Dumnezeu L-a înviat ...
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