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Editorial. „Cât valorează viaţa mea ?”

Se spune că un bărbat s-a dus la Dumnezeu şi l-a întrebat : „Cât valorează 
viaţa mea ?” Dumnezeu i-a dat o piatră şi i-a răspuns : „Află valoarea acestei pietre,  
însă încearcă să nu o vinzi !” Omul a luat piatra şi a plecat. 

Pe drumul său a întâlnit un bărbat ce vindea portocale, aşa că l-a întrebat pe 
acesta  cât  crede  că  valorează  piatra  lui.  Vânzătorul  a  văzut  piatra  strălucitoare,  a 
analizat-o şi a spus : „Îmi dai piatra şi eu îţi dau la schimb douăsprezece portocale”. 

Bărbatul şi-a cerut scuze şi a plecat mai departe. După puţin timp a întâlnit un 
vânzător  de  legume :  „Cât  crezi  că valorează această piatră ?” Vânzătorul  a  luat 
piatra, s-a uitat la ea şi a spus : „Îţi dau un sac de cartofi la schimb”. Omul i-a spus că 
nu o poate vinde, apoi a plecat din nou la drum. 

După un timp, a ajuns în faţa unui magazin de bijuterii. A intrat şi l-a întrebat 
pe bijutier,  cât crede că valorează piatra lui. Bijutierul a luat piatra,  a analizat-o cu 
mare atenţie şi i-a spus : „Îţi dau cincizeci de mii de dolari pentru această piatră”. 

Când bărbatul a dat din cap, bijutierul a spus : „Bine, bine … îţi ofer cinci sute  
de mii, numai dă-mi piatra”. Omul a explicat că el nu poate vinde piatra şi a plecat ...

A dat de un magazin cu pietre preţioase ; a mers la vânzător şi l-a întrebat care 
este valoarea pietrei sale. Omul a luat piatra, şi a analizat-o cu mare atenţie. „De unde 
ai această piatră nepreţuită ?” – a întrebat el. „Chiar dacă aş vinde întreaga lume şi  
toată viaţa mea, nu aş avea banii necesari pentru a cumpăra această minunăţie.” – a 
adăugat. Uimit şi confuz, omul a revenit la Dumnezeu şi i-a spus ce s-a întâmplat.  

„Acum, Doamne, spune-mi … cât valorează viaţa mea ?” Dumnezeu i-a spus : 
„Răspunsurile pe care le-ai  primit de la oamenii  cu care ai vorbit,  explică  

valoarea vieţii tale ... oamenii te vor aprecia în funcţie de nivelul lor de informaţii, de  
încrederea pe care o au în tine, de motivaţia lor. Dar vei găsi pe cineva care îşi da va  

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

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 3
 ...  stând  afară,  au  trimis  să-L  cheme.  32 
Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus :  
„Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te  
caută.”  33 El  a  răspuns:  „Cine  este  mama 
Mea şi  fraţii  Mei  ?”  34  Apoi,  aruncându-Şi  
privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui :  
„Iată”, a zis El, „mama Mea şi fraţii Mei ! 35 
Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi  
este frate, soră şi mamă.”

CAPITOLUL 4
Pilda semănătorului

1 Isus  a  început  iarăşi  să  înveţe  pe  norod  
lângă  mare.  Fiindcă  se  adunase  foarte  mult  
norod la El, S-a suit şi a şezut într-o corabie, 2 
Apoi  a  început  să-i  înveţe  multe  lucruri  în 
pilde ; şi, în învăţătura pe care le-o dădea, le  
spunea : 3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit  
să  semene.  4  Pe  când  semăna,  o  parte  din 
sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările  
şi au mâncat-o.  5  O altă parte a căzut pe un  
loc  stâncos,  unde  n-avea  mult  pământ:  a  
răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ  
adânc  ;  6  dar,  când  a  răsărit  soarele,  s-a 
pălit ; şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat.  
7  O altă parte a căzut între spini ; spinii au  
crescut,  au înecat-o şi  n-a dat  rod.  8 O altă 
parte a căzut în pământ bun : a dat rod, care  
se înălţa şi creştea; şi a adus : una treizeci,  
alta  şaizeci,  şi  alta  o  sută.”  9 Apoi  a  zis  :  
„Cine are urechi de auzit să audă.”

10 Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui  
împreună  cu  cei  doisprezece  L-au  întrebat  
despre pilde. 11 „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost  
dat  să  cunoaşteţi  taina  Împărăţiei  lui  
Dumnezeu ; dar pentru cei ce sunt afară din  
numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate  
în pilde ; 12 pentru ca, „măcar că privesc, să  
privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să 
audă şi  să nu înţeleagă,  ca nu cumva să se  
întoarcă  la  Dumnezeu  şi  să  li  se  ierte  
păcatele.” 13 El le-a mai zis : 
„Nu  înţelegeţi  pilda  aceasta  ?  Cum  veţi  
înţelege  atunci  toate  celelalte  pilde  ?  14  
Semănătorul  seamănă  Cuvântul.  15 Cei  
înfăţişaţi  prin  sămânţa  căzută  lângă  drum 
sunt aceia în care este semănat Cuvântul ; dar  
după ce l-au auzit,  vine Satana îndată şi  ia 
Cuvântul  semănat  în  ei.  16  Tot  aşa,  cei  
înfăţişaţi  prin  sămânţa  căzută  în  locurile  
stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul,  
îl  primesc  îndată  cu  bucurie  ;  17 dar  n-au 
rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme ; şi cum 
vine  un  necaz  sau  o  prigonire  din  pricina 
Cuvântului, se leapădă îndată de el.  18 Alţii  
sunt  cei  înfăţişaţi  prin  sămânţa  căzută  între  
spini; aceştia sunt cei  ce aud Cuvântul  ;  19 
dar năvălesc în ei  grijile lumii,  înşelăciunea 
bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă  
Cuvântul şi-l fac astfel neroditor. 20 Alţii apoi  
sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ 
bun.  Aceştia  sunt  cei  ce  aud  Cuvântul,  îl  
primesc şi fac rod : unul treizeci, altul şaizeci  
şi altul o sută.”

             Unde ne puteţi găsi ? 



seama de adevărata ta valoare”. EL este Domnul Isus. Despre EL scrie : „ ...  ai fost  
junghiat  şi  ai  răscumpărat  pentru  Dumnezeu,  cu  sângele  Tău,  oameni  din  orice 
seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam”. (Apocalipsa 5 : 9) Isus Şi-
a dat viaţa pentru mine şi pentru tine ! L-ai chemat în viaţa ta, ca Mântuitor ?
De-ale copiilor ...                              Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHAVA  =  1.  Fluviu  mare.  2.  Fiinţă.  3. 
Esenţă, Generaţie. Râu în Babilon (Ez.8:15).
•  AHAZ  =  1.  El  ţine,  Apucătorul, 
Proprietarul, Stăpânul. 2.  Profet, Văzător. 
3.  Forţă.  Un împărat  în  Iuda  (II  Regi  15 : 
39). Un israelit (I Cronici 9 : 35). 
• AHAZIA = 1. Iehova te cuprinde, (te ţine). 
2. Domnul păstrează, primeşte şi posedă. 3. 
Vedenia  Domnului.  4. Războinicul 
Domnului.  Fiul  împăratului  Ahab  (I  Regi 
22 : 40). Un împărat în Iuda (II Regi 8 : 25 - 
28).

Povestiri cu tâlc  
Într-o  zi,  lângă  un  lac,  un  pescar  stătea  la 
umbră, lângă barca lui şi se odihnea. Un om 
bogat,  care vizita  orăşelul  tocmai trecea pe-
acolo. L-a văzut pe pescarul care stătea şi l-a 
întrebat  :  -  De  ce  stai  şi  te  odihneşti  ?  
Pescarul  nu  s-a  deranjat,  doar  a  răspuns  :
-  Am pescuit  suficient  peşte  pentru  ziua  de 
astăzi !  -  Dar dacă ai mai pleca la pescuit, ai  
putea prinde mai multi peşti, pe care dacă i-ai  
vinde, ţi-ai putea cumpăra încă o barcă mai 
mare, ai putea angaja alţi oameni şi ai putea 
avea  bani  mai  mulţi.  -  Şi  după  aceea  ? ... 
întrebă pescarul  din nou. -  Apoi ai  putea să 
stai şi să te odihneşti ! 
- Şi eu ... ce crezi că fac acum ? 
În Biblie există descrisă o formă de nebunie : 
„ ... voi zice sufletului meu : „Suflete, ai multe 
bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-
te,  mănâncă,  bea  şi  înveseleşte-te  !”  Dar 
Dumnezeu  i-a  zis  :  „Nebunule  !  Chiar  în 
noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul 
; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor 
fi  ?”  (Luca 12 :  19 -  20). Adică te  preocupi 
numai cu strângerea de lucruri, iar sufletul tău, 
nu este mântuit. Pe el îl tot amâni ! Eclesiastul 
scria : „Chiar dacă un om ... ar trăi mulţi ani ...  
dar, dacă nu i se satură sufletul de bunătăţile  
agonisite de el .... eu zic că o stârpitură este 
mai  fericită decât  el”.  (Eclesiastul  6  :  3)  Nu 
amâna  împăcarea  cu  Dumnezeu  pentru 
cândva. Nu poţi ştii ce va fi mai încolo !

Un învăţător îşi  întrebă odată elevii  :  „Când 
încetează  noaptea  şi  când  începe  ziua  ?" 
Unul dintre elevi răspunse : „Când se poate 
deosebi  un  arbust  de  un  om sau  când  se 
deosebeşte  deja  un  prun  de  un  cireş  ?" 
Învăţătorul  dezaprobă  răspunsul.  Un  al 
răspuns a fost : „Ziua începe când se poate 
deosebi  deja  un  măgar  de  un  câine  ?" 
Învăţatul  dezaprobă şi  acest  răspuns. Drept 
urmare, elevii îi ziseră învăţătorului: „Spuneţi-
ne dumneavoastră, vă rugăm, răspunsul cel 
adevărat.  Când  încetează  noaptea  şi  când 
începe ziua ?" Şi maestrul le zise : „Noaptea 
încetează când vă uitaţi la un chip omenesc,  
şi se face zi când recunoaşteţi în acest chip  
pe fratele vostru".

• Faustin. Prenume modern împrumutat pe cale 
cultă  din  onomastica  apuseană,  Faustin 
reproduce  lat.  Faustinus,  la  origine  derivate 
adjectivale  de  la  numele  de  familie  roman 
Faustus.  Numele  corespundea adj.  Faustus  -
„favorabil, prosper, fericit” (de la vb.  favere - „a 
privi cu bunăvoință, a favoriza”) ... Faustus și-a 
păstrat  popularitatea  și  în  primele  secole  ale 
creștinismului ... În epoca modernă, numele s-
au răspândit datorită legendei doctorului Faust. 
În limba germană însă faust înseamnă : „pumn” 

„Căutaţi pe Domnul  câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !             Brăţara
Rabinul  Samuel merse la Roma pe când 
împărăteasa îşi pierduse brăţara. 
O găsi el. Un herald merse prin tot imperiul 
şi  striga  :  „Cine  găseşte  brăţara 
împărătesei  şi  o  înapoiază  în  decurs  de 
treizeci de zile va fi răsplătit cu daruri, iar  
cel  care o va aduce după aceste treizeci  
de zile, aceluia i se va tăia capul”. 
Rabinul aşteptă până trecură cele treizeci 
de zile şi abia după aceea o înapoie.
Împărăteasa l-a întrebat : 
„N-ai fost în imperiu ?” „Ba da !”, a răspuns 
rabinul. 
„Şi n-ai auzit anunţul heraldului ?” „Ba da, 
l-am auzit”. „Atunci de ce n-ai adus-o mai  
devreme ?” El îi răspunse : 
„Am procedat astfel  pentru ca să nu poţi  
spune  că  m-am temut  de  tine,  ci  că  am 
adus-o pentru că mă tem de Dumnezeu”. 
Atunci  împărăteasa  îi  spuse  : 
„Binecuvântat fie acest Dumnezeu al tău !” 
Există  frica  de  Dumnezeu  şi  frica  de 
oameni. În Biblie este scris : 

• „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”. (II Cronici 19 : 7)
• „Frica de oameni este o cursă, dar 
cel ce se încrede în Domnul n-are de ce  
să se teamă”. (Proverbe 29 : 25)
• „...  să  ne  curăţăm  de  orice  
întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne  
ducem sfinţirea până la capăt, în frica de  
Dumnezeu”. (II Corinteni 7 : 1) Cel ce se 
teme de Dumnezeu, nu se va mai teme de 
omul care este doar o suflare !

Versetul săptămânii 
„Răsare soarele cu căldura lui arzătoare 

şi usucă iarba : floarea ei cade jos, şi  
frumuseţea înfăţişării ei piere ...”. 

Iacov 1 : 11

Cartea veche     88. Dumnezeu
Un împ rat din  vechime spre  sfâr itul  vie iiă ș ț  
porunci  sfetnicilor  s i  ca  s -i  arate  peă ă  
Dumnezeu, iar de nu, vor fi greu pedepsi i. Eiț  
aveau  s  r spund  în  trei  zile,  dar  timpulă ă ă  
trecea i ei nu tiau cum s  arate împ ratuluiș ş ă ă  
pe Dumnezeu. Iat  îns  c  un tîn r cioban seă ă ă ă  
angajaz  el  la  sarcina  de  a  ar ta  peă ă  
Dumnezeu.  - Bine, zise împ ratul,ă  dar bagă  
de seam  c  te joci cu capulă ă  ...
Ciobanul duse pe împ rat într-o pia  mareă ță  
i-i ar t  soarele. Împ ratul privi foarte pu inș ă ă ă ț  

la soare, c ci razele lui îl f cur  s - i închidă ă ă ă ș ă 
ochii.  i  atunci  ciobanul  zise  :  „Ș Vezi  !  Prea 
În l ate  Doamne,  soarele  e  numai  o  rază ț ă  
neînsemnat  a  m ririi  lui  Dumnezeu,  ună ă  
col i or al Împ r iei divine ! Cum crezi deciț ș ă ăț  
s  vezi pe Dumnezeu cu ochii t i neputincio iă ă ș  
i plini de lacrimi ? Pe Dumnezeu trebuie s -lș ă  

cau i cu ochii sufletuluiț ”.

Proverbe latine despre frumuseţe
•  Frumuseţea este ca o floare ; faima ca o 
adiere de vânt.
• Fiecăruia i se pare mai frumos tot ce-i al 
său.
•  Este rară potrivirea între frumuseţe şi o 
viaţă nepătată.
•  O înfăţişare plăcută este o recomandaţie 
fără cuvinte.
• Frumuseţea este un dar trecător. 
•  Frumuseţea este o calitate înşelătoare şi 
trecătoare. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Ad  usum  Delphini (lat.  „Pentru  folosinţa 
Delfinului”)  -  Le Dauphin,  adică  Delfinul, 
era titlul acordat fiului mai mare al regilor 
Franţei. Primind însărcinarea de a-l educa pe 
Dauphin,  moştenitorul  regelui  Ludovic  al 
XIV-lea, învăţaţii Bossuet şi Huet, amândoi 
prelaţi, au alcătuit ediţii speciale, prelucrate 
din  clasicii  latini,  îndepărtând  cu  grijă 
preacuvioasă părţile pe care le-au considerat 
frivole, vulgare. De atunci, despre cărţile ... 
din  care  au  fost  extrase  pasajele  socotite 
dăunătoare  ....  se  spune  că  sunt  întocmite 
„ad usum delphini”! (Ed. Ştiinţifică, 1969)
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