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Editorial. De ce ţipă oamenii când sunt supăraţi ? 

Într-o  zi,  un  om  înţelept  puse  următoarea  întrebare  discipolilor  săi  : 
-  De  ce  ţipă  oamenii  când  sunt  supăraţi  ? -  Ţipăm deoarece  ne  pierdem 

calmul, zise unul dintre ei. - Dar de ce să ţipi, atunci când cealaltă persoană e chiar  
lângă tine ? – întrebă din nou înţeleptul. 

-  Păi,  ţipăm  ca  să  fim  siguri  că  celălalt  ne  aude,  încercă  un  alt 
discipol. Învăţatul întrebă din nou : - Totuşi, nu s-ar putea să vorbim mai încet, cu voce  
joasă ? Nici unul dintre răspunsurile primite,  nu-l mulţumi pe înţelept.  Atunci  el  îi 
lămuri : - Ştiţi de ce ţipăm unul la altul când suntem supăraţi ? 

Adevărul e că, atunci când două persoane se ceartă, inimile lor se distanţează  
foarte mult. Pentru a acoperi această distanţă, ei trebuie să strige, ca să se poată auzi  
unul pe celălalt. Cu cât sunt mai supăraţi, cu atât mai tare trebuie să strige, din cauza  
distanţei şi mai mari. 

Pe de altă parte,  ce se petrece atunci când două fiinţe sunt îndrăgostite ?  
Ele nu ţipă deloc. Vorbesc încetişor, suav. De ce ? Fiindcă inimile lor sunt  

foarte apropiate. Distanţa dintre ele este foarte mică. Uneori, inimile lor sunt atât de 
aproape, că nici nu mai vorbesc, doar şoptesc, murmură. 

Iar  atunci  când  iubirea  e  şi  mai  intensă,  nu  mai  e  nevoie  nici  măcar  să 
şoptească, ajunge doar să se privească şi inimile lor se înţeleg. Asta se petrece atunci  
când două fiinţe care se iubesc, au inimile apropiate.Sursa : Internet

Conform Dex,  aproape/le este  :  „Orice om (în  raport  cu altul,  considerat  
apropiat);  semen”.  Învăţătorul  Legii,  Îl  întreba  pe  Domnul  Isus  :  „Şi  cine  este  
aproapele meu ?” (Luca 10 : 29) De ce ? În context,  tocmai ce discutaseră despre 
moştenirea  vieţii  veşnice,  (cu  alte  cuvinte  :  Cum  să  beneficiez  de  mântuire  ?).  

Răspunsul se afla, (şi se găseşte şi acum), în Biblie. Problema pe care Domnul 
Isus o vede, în viaţa învăţătorului Legii, era nu atât ce este scris, (fiindcă el cunoştea 

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

rămăsese  din  peşti.  44 Cei  ce  mâncaseră 
pâinile erau cinci mii de bărbaţi.

Isus umblă pe mare
45 Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre 
în corabie şi să treacă înaintea Lui de cealaltă  
parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea 
să dea drumul norodului. 46 După ce Şi-a luat  
rămas bun de la norod, S-a dus pe munte ca să  
Se roage. 47 Când s-a înserat, corabia era în  
mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm. 48 
A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea,  
căci vântul  le era împotrivă.  Şi,  într-a patra 
strajă din noapte,  a  mers  la  ei,  umblând pe  
mare, şi voia să treacă pe lângă ei.  49 Când 
L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că  
este o nălucă, şi au ţipat ; 50 pentru că toţi L-
au  văzut  şi  s-au  înspăimântat.  Isus  a  vorbit  
îndată cu ei şi le-a zis : „Îndrăzniţi, Eu sunt,  
nu  vă  temeţi  !”  51 Apoi  S-a  suit  la  ei  în  
corabie, şi a stat vântul. Ei au rămas uimiţi şi  
înmărmuriţi,  52 căci nu înţeleseseră minunea 
cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. 
           Vindecări   53  După ce au trecut  
marea, au venit în ţinutul  Ghenezaretului şi  
au tras la mal.  54 Când au ieşit din corabie,  
oamenii  au  cunoscut  îndată  pe  Isus,  55 au 
alergat prin toate împrejurimile şi au început  
să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe  
unde se auzea că era El. 56 Oriunde intra El,  
în  sate,  în  cetăţi  sau  în  cătune,  puneau  pe  
bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar  
să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi  
se atingeau de El erau tămăduiţi.

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 6
„Au plecat, dar, cu corabia, ca să se ducă într-
un  loc  pustiu,  la  o  parte. 33 Oamenii  i-au 
văzut plecând şi i-au cunoscut ; au alergat pe  
jos din toate cetăţile şi au venit înaintea lor în  
locul în care se duceau ei. 34 Când a ieşit din  
corabie, Isus a văzut mult norod ; şi I s-a făcut  
milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-
aveau păstor ; şi  a început să-i  înveţe multe  
lucruri.  35 Fiindcă  ziua  era  pe  sfârşite,  
ucenicii  s-au  apropiat  de  El  şi  I-au  zis  :  
„Locul  acesta  este  pustiu,  şi  ziua  este  pe  
sfârşite.  36 Dă-le  drumul  să  se  ducă  în  
cătunele şi satele dimprejur ca să-şi cumpere 
pâine, fiindcă n-au ce mânca.” 37 „Daţi-le voi  
să mănânce”, le-a răspuns Isus.  Dar ei  I-au 
zis : „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de  
două sute de lei şi să le dăm să mănânce ?” 38 
Şi El i-a întrebat : „Câte pâini aveţi ? Duceţi-
vă de vedeţi.” S-au dus de au văzut câte pâini  
au  şi  au  răspuns  :  „Cinci  şi  doi  peşti.”  39 
Atunci  le-a poruncit  să-i  aşeze pe toţi,  cete-
cete, pe iarba verde. 40 Şi au şezut jos în cete  
de câte o sută şi de câte cincizeci. 41 El a luat  
cele  cinci  pâini  şi  cei  doi  peşti.  Şi-a  ridicat  
ochii spre cer şi a rostit binecuvântarea. Apoi  
a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le  
împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti i-
a  împărţit  la  toţi.  42 Au mâncat  toţi  şi  s-au 
săturat ;  43 şi au ridicat douăsprezece coşuri  
pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai 



foarte bine litera), ci : „Cum citeşti în ea ?” (Luca 10 : 26) Cu alte cuvinte : Nu este  
destul să citeşti Biblia ... trebuie să o înţelegi corect  şi să trăieşti exact cum ţi-a cerut  
Dumnezeu ! Şi despre aproapele lui, învăţătorul ştia foarte bine, pentru că acest cuvânt 
este folosit de treizeci şi patru de ori, în Vechiul Testament ! Ce mai trebuia ? Trăirea !
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHIMELEC = 1.  Fratele regelui.  Un preot 
(I Samuel 21 : 1 – 8).
•  AHIMOT  =  1.  Fratele  morţii  (Fratele 
muritor). 2.  Fratele rudelor.  3.  O viaţă.  Un 
levit (I Cronici 6 : 25).
• AHINADAB = 1. Frate ales, Frate nobil. 2. 
Fratele  dărniciei,  al  cinstei,  al  liber 
cugetării. Un israelit (I Regi 4 : 14). 
•  AHINOAM =  Fratele  frumuseţei,  al 
drăgălăşiei  sau  Frumuseţea fratelui. Nume 
de femei israelite (I Samuel 25 : 43 ; 14 : 50).

Povestiri  cu  tâlc   Nobel,  celebrul 
inventator  al  dinamitei,  căuta  un  om 
serios, de caracter, fără patima banului. Îi 
fu recomandat un inginer tânăr, care se 
afla în mari dificultăţi materiale. 
-  Să  vină  mâine  la  dejun,  zise  Nobel. 
Inginerul a fost punctual.  S-au aşezat la 
masă, iar Nobel începu o discuţie în care 
declară  război  credinţei.  Inginerul 
îngălbeni ; el avea credinţă şi se simţea 
jignit  în  convingerile  sale.  Nobel  îi 
observă  tulburarea  şi-şi  dublă  atacul. 
Inginerul simţea că se sufocă ; îşi spuse 
părerea,  îl  contrazise  pe  adversar,  îl 
combătuse, răspunse, se apără. Îşi vedea 
năruite  speranţele.  Convorbirea  lua  a 
turnură dramatică. De ce îl mai chemase? 
Să-şi bată joc de el ? La un moment dat, 
Nobel începu să râdă în hohote, întinzând 
adversarului său, prieteneşte, mâna. - Îmi 
place, zise. Ai venit să-mi ceri un serviciu 
şi  în  loc  să  mă măguleşti,  îmi  ţii  piept.  
Foarte  bine.  Credinţa  dumitale  a  fost  
mai mare decât interesul. Te angajez ! 

Într-o  zi  un  preot  aude  o  voce  în 
biserică, dar cuvintele erau neinteligibile. 
Apropiindu-se  de  locul  de  unde  venea 
vocea, el găseşte un copil  care spunea 
ceva, şi îşi dă seama că nu îi înţelegea 
cuvintele fiindcă, de fapt, copilul repeta 
alfabetul. Atunci preotul l-a întrebat : 
- De ce tot repeţi literele ? 
-  Păi  aşa îmi fac eu rugăciunea,  spuse 
copilul. -  Cum aşa  ?!  Eu  aud  doar  că  
spui alfabetul, se miră preotul. 
-  Da,  dar  eu  am  uitat  cuvintele 
rugăciunii  şi  atunci  Îi  dau  lui 
Dumnezeu  literele  că  ştie  El  să  le 
pună  în  ordinea  care  trebuie ... 
„Căci  nu-mi  ajunge  cuvântul  pe  limbă,
şi  Tu,  Doamne,  îl  şi  cunoşti  în  totul”. 
(Psalmul 139 : 4)(Sursa ambelor întâmplă : Internet)

•  Filaret:  O raritate  în  inventarul  de  prenume 
folosite astăzi, Filaret corespunde gr. Philaretos, 
fem.  Philarete,  necunoscut  în  epoca clasică  și 
pus în circulație de onomastica creștină. Inițial, 
un compus din  phil- (cunoscut vorbitorilor limbii 
române ca element de compunere savantă- filo-
„prieten,  iubitor”)  și  arete („virtute”).  Philaretos 
avea, astfel, o semnificație foarte potrivită pentru 
a  simboliza  idea  „virtuții  creștine”.  Cunoscut 
astăzi  și  ca  nume  de  familie,  Filaret are 
corespondentele fem. Filareta și Finareta (forma 
se întâlnește în Moldova).

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !       Iubirea lui Christos !
Ike  Miller  era  groaza  unui  ţinut  minier. 
Acolo  s-au  ţinut  un  timp, servicii  de 
evanghelizare.  Iubirea lui  Christos,  a fost 
tema lui Henry Moorehouse. 
Ike promisese că va tulbura acea adunare, 
aşa că a venit şi a ocupat un loc în faţă. 
Predicatorul şi  ceilalţi  lucrători  se temeau 
că  acel  om  le  va  strica  lucrarea  şi 
îngrijorarea creştea.
Tulburarea începuse însă şi în adâncimile 
sufletului  lui  Ike.  Ascultând  mesajul  unui 
Mântuitor plin de iubire, inima lui s-a frânt. 
Lumina Evangheliei a strălucit în bezna din 
el.  Serviciul  încheindu-se,  Ike  a  plecat 
acasă. Predicatorul şi ceilalţi au crezut că 
l-au scăpat ... credeau că trebuia un mesaj 
despre judecată, nu despre iubirea Divină !
Ike s-a dus acasă, unde totdeauna îi înjura 
pe toţi. 
- „Aşa devreme ?”, a strigat soţia lui când l-
a văzut intrând. Apoi s-a aşezat în aşa fel 
încât  să-şi  protejeze  copiii,  care  se  şi 
ascunseseră într-un colţ.
Spre mirarea ei, a observat după aceea că 
Ike  nu  era  beat.  Şi  mai  mare  i-a  fost 
surpriza când l-a văzut că o îmbrăţişează, 
spunându-i : 
- „Dragă, Dumnezeu ţi-a înapoiat soţul”. Pe 
urmă chemându-şi copiii, le-a spus şi lor : 
-„Copilaşii  mei, Dumnezeu v-a înapoiat şi  
vouă tatăl. Acum să ne rugăm cu toţii”.  
În  Isaia  63  :  9  scrie  că  :  „În  toate  
necazurile  lor  n-au  fost  fără  ajutor,  şi  
Îngerul  care  este  înaintea  feţei  Lui  i-a  
mântuit  ;  El  însuşi  i-a  răscumpărat,  în  
dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a  
sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime”.
Cheamă-L şi tu pe Isus în viaţa ta ... acum !

Versetul săptămânii 
„Pot să se mute munţii, pot să se clatine 

dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de 
la tine, şi legământul Meu de pace nu se va 
clătina, zice Domnul, care are milă de tine”. 

ISAIA 54 : 10 
II Cronici 14 : 11

Cartea veche    102. Fericirea
Regele  francez  Carol  IX  întreb  odat  peă ă  
genialul poet Taso : „Cine este fiin a cea maiţ  
fericit  ?ă ”  Tasso  r spunse  :  „ă Dumnezeu”. 
Regele  fu  de  acord,  i  mai  întreb  :  „ş ă Dar 
dup  Dumnezeu ?ă ” Poetul r spunse : „ă După  
Dumnezeu f r  îndoial  acela  este  cel  maiă ă ă  
fericit, care poate mai mult s  fie asemeneaă  
Lui, i s  se apropie de ELş ă ”. Calea care duce 
la fericire este str duin a necontenit  de a fiă ţ ă  
mai sfânt.

104. Fericirea p rin ilor sunt pruncii buniă ţ
Un  rege  bogat  a  întrebat  odat  pe  ună  
în elept,  care  este  cel  mai  fericit  om de peţ  
lume.  El  credea  c -l  va  numi  pe  dânsul.ă  
În eleptul îns  zise : „ţ ă Îmi aduc aminte de doi 
fii,  Cleobis i Bitone, cari î i duceau ei în i iş ş ş ş  
într-o c ru  pe mama lor  bolnav  la casaă ţă ă  
Domnului,  ca s  se închine. Ace tia sunt ceiă ş  
mai ferici iţ ”.  „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe  
mama ta” ... „ca să fii fericit şi să trăieşti  
multă vreme pe pământ”. (Efeseni 6 : 2 - 3)

Proverbe latine despre iertare
• Cine iartă greşeala unuia, îndeamnă pe mai 
mulţi  să  greşească.  •  E  mai  bine  să  ierţi, 
decât să-ţi atragi răzbunarea. 
• Prima greşeală merită iertare.
• Să ierţi pe cel ce greşeşte fără voia lui.
• Cine iartă învinge întotdeauna.
• De câte ori nu cere iertare acela care nu a 
acordat-o celorlaţi !
• Potrivit este acela care cere iertare să fie şi 
el  indulgent  la  rându-i.  •  Iertând  de  prea 
multe ori, înlesneşti nedreptatea.
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A înălbi un arab !  Expresie  moştenită de la 
filozoful  grec  Zenon,  întemeietorul  şcolii 
stoice. „A înălbi un arab” - în traducere exactă 
„A înălbi un etiopian” - înseamnă a încerca un 
lucru cu neputinţă de realizat. Ca şi schimbarea 
culorii unui negru.  [De fapt expresia este mult 
mai  veche.  Dumnezeu  întreba  :  „Poate  un 
etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos [o 
panteră]  să-şi  schimbe  petele  ?  Tot  aşa,  aţi  
putea  voi  să  faceţi  binele,  voi  care  sunteţi  
deprinşi să faceţi răul ?”. Ieremia 13 : 23]


	Isus umblă pe mare

