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Editorial. Calul şi cerbul !

Pe  vremuri  calul  trăia  pe  o  păşune  minunată,  apărată  de  stânci  mândre, 
lucitoare, printre care curgeau pâraie limpezi şi răcoroase. Dar cerbul, trecând în goană 
a strivit iarba şi-a murdărit apa. 

Calul,  voia  să  se  răzbune  pe  răufucător,  dar  nu  alerga  cu  iuţeala  cerbului. 
Atunci vânătorul a coborât din munte şi şi-a oferit spijinul. A zis : „Făgăduiesc să-ţi  
îndepărtez  duşmanul,  dar  trebuie  să  mă  laşi  să-ţi  pun  căpăstru  şi  să  mă  sui  pe  
spinarea ta”. Calul a primit. Vânătorul a pus frâu calului şi l-a încălecat. 

Curând, cerbul zăcea străpuns de suliţă, dar calul şi-a dat seama prea târziu că 
ajunsese sclavul vânătorului. Satisfăcându-ne poftele ajungem în robia eului, care este 
cel mai crud stăpân. (din cartea Esop de Arnold Bronnen) 

În viaţă, uneori mai mult ne costă neacceptarea situaţiilor prin care Dumnezeu 
ne trece, decât acceptarea lor senină, ştiind că : „ ... toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi  
după planul Său”. (Romani 8 : 28) Uneori de la : spre bine până : la bine poate fi un 
drum destul de lung şi anevoios !

Cei  ce  se  încred  în  Dumnezeu,  ÎL cred  pe  cuvânt.  Iar  în  Biblie  scrie  :  
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta !  

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept  
teme-te de Domnul şi abate-te de la rău ! Aceasta va aduce sănătate trupului tău ...”. 
(Proverbe 3 : 5 – 8) De ce ? În primul rând, pentru că vei sta liniştit, fără stres.

Dacă L-am chemat în viaţa mea pe Domnul Isus Christos, voi căuta să trăiesc 
exact cum Îi place Lui, iar EL va decide numai ce este mai bine pentru mine. De aceea 
pot fi liniştit şi încrezător, chiar dacă apar situaţii dificile, deoarece ştiu că Dumnezeu 
deţine controlul şi  tot ce se  întâmplă,  va avea ca finalitate binele meu ... doar sunt 

În  fiecare  duminică  seara,  cu 
ajutorul  lui  Dumnezeu,  vom  avea 
invitaţi. Vă aşteptăm cu drag !

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 3
„Întinde-ţi mâna !” El a întins-o, şi mâna i s-a 
făcut sănătoasă. 6 Fariseii au ieşit afară şi s-
au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă. 

Isus vindecă pe bolnavi
7 Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El  
a mers o mare mulţime de oameni din Galileea  
; şi o mare mulţime de oameni din Iudeea,  8 
din  Ierusalim,  din  Idumeea,  de  dincolo  de 
Iordan  şi  dimprejurul  Tirului  şi  Sidonului,  
când a auzit tot ce făcea, a venit la El. 9 Isus a  
poruncit  ucenicilor  să-I  ţină  la  îndemână  o  
corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. 10 
Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce  
aveau  boli  se  înghesuiau  spre  El  ca  să  se  
atingă  de  El.  11 Duhurile  necurate,  când  Îl  
vedeau,  cădeau  la  pământ  înaintea  Lui  şi  
strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” 12 Dar 
El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L 
facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli
13 În urmă, Isus S-a suit pe munte ; a chemat  
la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.  14 A 
rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu 
Sine şi să-i trimită să propovăduiască. 15 Le-a 
dat  şi  putere  să  vindece  bolile  şi  să  scoată  
dracii.  16  Iată  cei  doisprezece  pe  care  i-a  
rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru ;  
17  Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui  
Iacov,  cărora  le-a  pus  numele  Boanerghes,  
care tălmăcit înseamnă : „Fiii tunetului”;

18 Andrei ; Filip; Bartolomeu ; Matei ; Toma ;  
Iacov,  fiul  lui  Alfeu  ;  Tadeu  ;  Simon,  
canaanitul,  19 şi Iuda Iscarioteanul, care L-a  
şi vândut. 

Păcatul împotriva Duhului Sfânt
20  Au  venit  în  casă  şi  s-a  adunat  din  nou  
norodul,  aşa  că  nu  puteau  nici  măcar  să  
prânzească.  21 Rudele lui Isus, când au auzit  
cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe  
El. Căci ziceau: „Şi-a ieşit  din minţi.” 22 Şi  
cărturarii  care  se  coborâseră  din  Ierusalim 
ziceau:  „Este  stăpânit  de  Beelzebul;  scoate  
dracii cu ajutorul domnului dracilor.” 23 Isus 
i-a  chemat  la  El  şi  le-a zis,  în  pilde:  „Cum 
poate Satana să scoată afară pe Satana ?  24 
Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei  
înseşi, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25 Şi  
dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseşi,  
casa aceea nu poate dăinui. 26 Tot astfel, dacă 
Satana  se  răscoală  împotriva  lui  însuşi  este  
dezbinat şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu  
el.  27 Nimeni nu poate să intre în casa unui  
om  tare  şi  să-i  jefuiască  gospodăria  decât  
dacă  a  legat  mai  întâi  pe  omul  acela  tare;  
numai atunci îi va jefui casa.  28 Adevărat vă 
spun că toate păcatele şi toate hulele pe care  
le  vor  rosti  oamenii  li  se vor  ierta  ;  29 dar 
oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va 
căpăta iertare în veac: ci  este vinovat de un 
păcat veşnic.” 30 Aceasta pentru că ei ziceau:  
„Are un duh necurat.” 

Mama şi fraţii lui Isus
31 Atunci au venit mama şi fraţii Lui şi ...

                    Unde ne puteţi găsi ? 



copilul Lui !  Cei ce nu trăiesc conform voii lui Dumnezeu, pot fi apăsaţi, iar stările de 
consum interior, aduc şi boala fizică ! De aceea, cea mai bună alegere este să nu îmi 
rezolv singur problemele, ci să-L chem pe Dumnezeu în ajutor !
De-ale oamenilor ...                           Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHASBAI  =  1.  Fratele  care  înconjoară, 
(ocroteşte).  2.  Ocrotirea  lui  Iehova.  3. 
Înfloritorul,  Strălucitorul.  4.  Fratele 
bătrâneţii. Un israelit (II Samuel 23 : 24).
• AHAŞTARI = 1. Sol, Trimis. 2. Alergător 3. 
Călăreţul  catârilor  şi  cămilelor,  Călăreţul 
poştei regale. Un israelit (I Cronici 4 : 6). 
•  AHAŞVEROŞ  =  Ochiul  împărăţiei, 
Împăratul  principal,  Împăratul  –  leu, 
Prinţul  moştenitor,  Căpetenia, 
Atotputernicul. Numele ebraic al împăratului 
Xerxe al Persiei (Ezra 4 : 6, Estera cap. 1).

Povestiri cu tâlc  
Un om avea odată trei prieteni ; pe doi din ei îi 
iubea foarte mult, iar al treilea îi era aşa şi aşa. 
După  un  anumit  timp  a  fost  adus  în  faţa 
tribunalului unde a fost acuzat în mod nedrept 
şi dur. "Cine dintre voi, spuse el, vrea să vină 
cu mine şi să dea mărturie pentru mine, căci  
sunt acuzat aspru şi regele este plin de mânie 
împotriva mea ?" 
Primul dintre prietenii săi se scuză imediat că 
nu  poate  să  meargă  cu  el  din  cauza  unor 
treburi.  Al  doilea  îl  însoţi  până  la  uşa 
tribunalului. Aici se întoarse şi plecă acasă din 
cauză  că-i  era  frică  să  stea  în  faţa 
judecătorului mânios. 
Al treilea, pe care el conta cel mai puţin merse 
înăuntru,  vorbi  şi  dădu  bucuros  mărturie 
pentru nevinovăţia sa, aşa încât judecătorul îl 
lăsă  liber.  Trei  prieteni  are  omul  în  lumea 
aceasta :  Banii, cel mai bun prieten al său, îl 
părăsesc şi nu îl însoţesc.
Rudele şi prietenii săi îl însoţesc până la uşa 
mormântului, după care se întorc acasă.
Al treilea prieten pe care l-a uitat în viaţă de 
cele  mai  multe  ori,  sunt  faptele  bune.  Ele 
singure îl însoţesc până la tronul judecătorului. 
Ele merg înainte, vorbesc pentru el ... 
Dar pentru ca omul să fie mântuit, este nevoie 
ca el să-L cheme în viaţa lui ca Mântuitor, pe 
Cel  ce-a  murit  pe  cruce  pentru  păcatele 
întregii  lumi  !   Domnul  Isus  Christos  este 
Singurul prin care putem fi mântuiţi !

Când  eram  tânăr  am  fost  un 
revoluţionar.  Atunci  mă  rugam  : 
"Doamne,   dă-mi  putere  să  schimb 
lumea".  Pe  la  jumătatea  vieţii  mi-am 
schimbat rugăciunea : 
"Doamne, ajută-mă să-i schimb pe cei  
cu  care  trăiesc  şi  cu  care  intru  în 
contact  :  familia,  prietenii,  colegii  de 
muncă. Atunci  voi  fi  mulţumit".  Acum 
când  am  îmbătrânit  şi  zilele-mi  sunt 
numărate.  Rostesc  doar  o  singură 
rugăciune: "Doamne, ajută-mă să mă 
schimb pe mine însumi". Ce bine ar fi 
fost  dacă de la  început  m-aş  fi  rugat 
astfel. Nu mi-aş fi risipit viaţa.

• Faur: Un nume vechi și frecvent într-o vreme, în 
onomastica românească, o dovadă în acest sens 
fiind prezența lui în toponimie (Făureni, Făurești, 
Făurel,  Făurei,  Făuroaia,  etc.),  Faur  este 
cunoscut  astăzi  ca  nume de familie.  La  origine 
este  un  supranume  format  în  română  de  la 
vechiul  subst.  Faur  („fierar”),  cuvânt  care,  prin 
originea sa latină (faber),  este  înrudit  cu  fabric, 
forjă,  etc.  Este  atestat  în  documentele  Țării 
Românești încă din anul 1431, („Mihai Faur de la 
Someș”),  Faur este sinonim, prin semnificația sa 
inițială,  cu  fr.  Faure,  Fèvre,  Lefévre,  germanul 
Schmidt,  englezescul  Smith,  sau  latinescul 
Fabricius,  etc. Derivatul diminutival  Făurel  este 
foarte rar folosit.
 

„Căutaţi pe Domnul  câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !             Câinele !
Câţiva oameni  aveau un maestru  atât  de 
mare, încât într-o zi îi spuseră : 
"Vrem să-l cinstim pe învăţătorul care te-a 
instruit atât de bine, scriind numele său pe 
o placă pe care s-o atârnăm pe peretele 
din locul în care se adună înţelepţii. Cine a  
fost el ?" El le răspunse : 
"Maestrul meu a fost un câine". În mirarea 
generală  din  cauza  acestei  afirmaţii,  el 
continuă : "Da, a fost tocmai un câine. Într-
o  zi  am văzut  un  câine  însetat  care  s-a 
apropiat de un lac ; văzând în apa limpede  
propria-i  imagine,  a  luat-o  la  fugă 
înspăimântat temându-se că era vorba de 
un alt câine. Cu cât îi creştea setea, cu atât  
încerca  să  se  apropie  de  apă,  dar  
totdeauna  imaginea  reflectată  îl  
înspăimânta.  În  final  s-a  hotărât  :  şi-a  
înmuiat botul în apă, imaginea a dispărut şi  
el  a  reuşit  să  bea.  Atunci  am înţeles  că  
până nu voi înceta să am în faţa mea Eul  
meu,  nu  voi  ajunge  să-l  înţeleg  pe 
Dumnezeu".  În cartea Iov (cap. 35 : 9 – 11) 
scrie că : „Oamenii strigă împotriva mulţimii  
apăsătorilor,  se  plâng de silnicia multora ;  
dar  niciunul  nu  zice  :  „Unde  este  
Dumnezeu,  Făcătorul  meu,  care  ne  insuflă  
cântări  de  veselie  noaptea,  care  ne  învaţă 
mai  mult  decât  pe  dobitoacele  
pământului ... ?” 
Greşeala pe care o fac mulţi oameni, este că 
în loc să privească spre ei şi să-şi facă ordine 
în  viaţa  lor,  privesc  spre  ceea  ce  fac  alţii, 
uitând că va veni o zi în care : 
„  ...  toţi  trebuie  să  ne  înfăţişăm  înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos, pentru 
ca  fiecare  să-şi  primească  răsplata  după 
binele  sau  răul  pe  care-l  va  fi  făcut  când  
trăia în trup”. (II Corinteni 5 : 10)

Versetul săptămânii 
„Atunci am zis în inima mea : „Dumnezeu 
va judeca şi pe cel bun şi pe cel rău ; căci  
El a sorocit o vreme pentru orice lucru şi  

pentru orice faptă.” Eclesiastul 3 : 17 

Cartea veche     85. Dreptatea
În  timpurile  vechi  regii  ineau  judecat  cuț ă  
singuraticii.  A a  judeca  i  regele  Filip  dinș ș  
Macedonia.  S-a  întâmplat  odat  ca  acestă  
rege, nefiind destul de atent la în elesul legiiț  
ce  avea  s  fie  aplicat ,  a  adus  sentină ă ță 
condamnatoare  asupra  unui  nevinovat. 
Atunci acuzatul ridicându-se a zis :  „Apelez 
sentin aț ”. Filip jignit întreb  : ă
„La  cine  vrei  tu  s  apelezi  sentin a  unuiă ț  
rege?”  Acuzatul r spunse : ă
„La tine,  la regele,  care va cerceta mai  cu  
luare aminte cauza mea”. 
Filip  studiind  cauza acuzatului,  a constatat 
c  acesta  avea  dreptate,  i  neputând  s -iă ș ă  
schimbe  sentin a  dat  de  dânsul,  pl ti  elț ă ă  
însu i amenda de bani,  la care fusese acelaș  
condamnat.
l Mare

Proverbe latine despre folos
•  Tăcerea  este  de  mai  mare  folos  decât 
vorbele fără rost.
•  Mai  întâi  este  nevoie  de  cele  strict 
necesare, apoi de cele folositoare.
• Nimic nu foloseşte omului decât a spune 
adevărul.
•  Nu există ceva care să nu fie de vreun 
folos oamenilor.
•  Nu poate exista câştig care să nu aducă 
pagubă. 
• Roadele muncii tale le vor culege nepoţii. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 

„Ad calendas  graecas”  (lat.  „La  calendele 
greceşti), prescurtare a unei expresii care se 
traducea : a plăti la calendele greceşti.
Calendele erau la romani prima zi a lunii : 
zintîiul, cum se spune la noi. Şi era şi ziua 
fixată  pentru  plata  datoriilor.  Rău  platnicii 
însă  ziceau  în  derâdere,  că  vor  plăti  ad 
calendas graecas, deoarece grecii nu aveau 
calende  şi  deci  aceasta  însemna  niciodată. 
Istoricul  Suetoniu  povesteşte  că  împăratul 
Augustus  obişnuia  să  dea  acest  răspuns 
creditorilor săi. 


