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Editorial. Creştinul şi corpionul ! 

Un creştin stătea pe malul fluviului Gange şi medita adânc asupra naturii. Când 
îşi deschise ochii, observă un scorpion care căzuse în apă şi lupta cu disperare să-şi 
salveze viaţa. Plin de milă, credinciosul băgă mâna în apă şi scoase scorpionul la mal. 

Acesta însă îl înţepă teribil de tare pe salvator. După un anumit timp, când îşi 
deschise ochii din nou, credinciosul observă că scorpionul căzuse din nou în apă şi 
ameninţa să se înece. Din nou îl salvă dar scorpionul îl înţepă pentru a doua oară aşa de 
tare încât creştinul ţipă.

Când se repetă cazul pentru a treia oară, un ţăran care observa de departe toate 
acestea îi spuse creştinului : „Dar de ce o ajuţi pe această biată creatură, dacă în loc  
să-ţi mulţumească îţi provoacă numai dureri ?”

„Amândoi  urmăm  naturile  noastre,  răspunse  credinciosul.  Ţine  de  natura  
scorpionului să înţepe şi de a mea să pun în practică mila şi iubirea”.Sursa : Internet

La ora actuală există peste o mie patru sute de specii de scorpioni, dintre care 
doar douăzeci şi cinci au veninul aşa de puternic încât să ucidă omul. În Apocalipsa 9 : 
3, 5 scrie : „ ... li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-
a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni ; şi chinul lor era cum e  
chinul scorpionului, când înţeapă pe un om”.

Scorpionii sunt animale de noapte. În timpul zilei se ascund în adăposturile 
naturale sau pe care şi le fac singuri. În Biblie, scorpionii sunt un simbol al răului / ai 
celui rău. În Luca 11 : 11 – 12, Domnul Isus spunea : „Cine este tatăl acela dintre voi,  
care, dacă-i cere ... un ou, să-i dea un scorpion ?” 

Cel rău acţionează în ascuns, (noaptea), nu iubeşte lumina şi căldura.  La fel 
sunt fiii lui : „Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se  
vădească [arate] faptele”. (Ioan 3 : 20) Cei răi nu îşi mărturisesc păcatele, ci le ţin în ei.

Apostolul Petru concluziona : „Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără 

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

un om va spune tatălui său sau mamei sale :  
„Ori cu ce te-aş putea ajuta este „Corban”,  
adică dat lui Dumnezeu, face bine”; 12 şi nu-l  
mai  lăsaţi  să  facă  nimic  pentru  tatăl  sau 
pentru  mama  sa.  13 Şi  aşa,  aţi  desfiinţat  
Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră.  
Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”

Ce spurcă pe om
14  În  urmă,  a  chemat  din nou noroadele  la 
Sine  şi  le-a  zis  :  „Ascultaţi-Mă  toţi  şi  
înţelegeţi. 15 Afară din om nu este nimic care,  
intrând în el, să-l poată spurca ; dar ce iese  
din  om aceea-l  spurcă.  16 Dacă  are  cineva  
urechi de auzit, să audă.” 17 După ce a intrat  
în  casă,  pe  când  era  departe  de  norod,  
ucenicii  Lui  L-au  întrebat  despre  pilda  
aceasta.
18 El  le-a  zis  :  „Şi  voi  sunteţi  aşa  de  
nepricepuţi  ?  Nu  înţelegeţi  că  nimic  din  ce  
intră  în  om  de  afară  nu-l  poate  spurca  ?
19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece,  
şi apoi este dat afară în hazna.” A zis astfel,  
făcând toate bucatele curate.  20 El le-a mai  
zis : „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 21 
Căci  dinăuntru,  din  inima  oamenilor,  ies  
gândurile  rele,  preacurviile,  curviile,  
uciderile,  22 furtişagurile,  lăcomiile,  
vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine,  
ochiul  rău,  hula,  trufia,  nebunia.  23 Toate 
aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe  
om.”            Femeia canaanită
24 Isus a plecat de acolo şi S-a dus în ţinutul  
Tirului şi al Sidonului. (Cont. în nr. viitor)

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 7
Fariseii şi datina bătrânilor

1 Fariseii  şi  câţiva  cărturari,  veniţi  din  
Ierusalim, s-au adunat la Isus.  2 Ei au văzut  
pe unii  din ucenicii  Lui  prânzind cu mâinile  
necurate, adică nespălate. – 3 Fariseii însă şi  
toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare  
băgare  de  seamă  mâinile,  după  datina 
bătrânilor.  4 Şi  când se  întorc din piaţă,  nu  
mănâncă  decât  după  ce  s-au  scăldat.  Sunt  
multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le 
ţină,  precum  :  spălarea  paharelor,  a  
ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. –  5 Şi  
fariseii şi cărturarii L-au întrebat : „Pentru ce  
nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci  
prânzesc cu mâinile nespălate ?”  6 Isus le-a 
răspuns : „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia 
despre  voi,  după  cum  este  scris:  „Norodul 
acesta Mă cinsteşte  cu buzele,  dar  inima lui  
este departe de Mine.  7 Degeaba Mă cinstesc  
ei,  dând  învăţături  care  nu  sunt  decât  nişte  
porunci  omeneşti.” 8 Voi  lăsaţi  porunca  lui  
Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni,  
precum : spălarea ulcioarelor şi a paharelor,  
şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” 9 El le-
a mai zis : „Aţi desfiinţat frumos porunca lui  
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. 10 Căci  
Moise  a zis:  „Să cinsteşti  pe tatăl  tău şi  pe  
mama ta”; şi : „Cine va grăi de rău pe tatăl  
său  sau  pe  mama  sa  să  fie  pedepsit  cu 
moartea.” 11 Voi, dimpotrivă, ziceţi : „Dacă



părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre,  
căci ştiţi că ... aţi fost răscumpăraţi ... cu sângele scump al lui Hristos ... ”. (I Petru 1 : 
17 – 19) Dacă nu L-ai chemat pe Dumnezeu în viaţa ta, roagă-L acum. Te va ajuta, dar 
trebuie să te hotărăşti : nu poţi fi şi cu Dumnezeu şi cu duşmanul Lui !? 
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• AHIO = 1.  Fratele său, Frăţesc. 2. Iehova 
este  Frate.  Mai  mulţi  israeliţi  purtau  acest 
nume (I Cronici 13 : 7 ; 8 : 31 ; 8 : 14).
•  AHIRA =  1.  Frate nelegiuit  şi  răutăcios, 
Fratele  nelegiuirii.  2.  Fratele  nenorocirii. 
Un israelit (Numeri 1 : 5).
• AHIRAM = 1. Fratele înălţimei, Înălţimea 
fratelui.  2. Mândria  fratelui,  Fratele  meu 
este superior. Un israelit (Numeri 26 : 38). 
•  AHIŞAHAR  =  Fratele  zorilor,  Fratele 
aurorei. Un beniamit (I Cronici 7 : 10).

În tradiţia rabinică există o fabulă despre 
miel. Se spune că odată, mielul s-a dus 
la Dumnezeu şi i-a spus : 
„Stăpâne,  ai  fost  nedrept  cu mine.  Nu 
mi-ai dat nici o armă ca să mă apăr de 
atâţia duşmani pe care îi am. Nu mi-ai  
dat  coarne,  ca  cerbului  ;  nici  colţi,  ca 
mistreţului ; nici gheare, ca pisicii ; nici 
forţă,  ca  elefantului  ;  nici  ţepi,  ca 
ariciului  ;  şi  nici  măcar  fuga,  ca 
iepuraşului.  Ai uitat să-mi dai şi  mie o 
armă ca să mă apăr !” 
Creatorul i-a oferit să probeze, pe rând, 
coarnele, colţii, ţepii, ghearele şi nici una 
dintre acestea nu i se potrivea. Atunci, El 
a zis mielului : „Uite, îţi voi da o armă cu 
care să poţi rezista tuturor agresiunilor.  
Îţi voi da răbdarea !” (Sursa ambelor întâmplă : Internet)

„Prin  răbdarea  voastră,  vă  veţi  câştiga 
sufletele voastre”. (Luca 21 : 19)

•  Filimon:  Nume  larg  răspândit  și  frecvent  în 
onomastica  vechilor  greci,  purtat  și  de  un 
cunoscut personaj mitologic, Philemon, având în 
componență  elementul  phil- (  „drag,  iubit”). 
Cunoscut  și  din  Noul  Testament,  Filimon se 
răspândește  la  numeroase  popoare  prin 
intermediul  calendarului.  Prin  filieră  slavă, 
numele  este  preluat  și  de  români,  aparițiile 
documentare urcând până în secolul al XVI-lea. 
Din  Dicţionarul Biblic.  Filimon : „Cel bogat în  
iubire  ;  Drăgălaş,  Iubitor”.  Un  nobil  creştin, 
prieten al apostolului Pavel, (Filimon 1 : 1).

Singurul Înţelept
Era  un  sat  mereu  atacat  de  mistreţi.  În 
fiecare  zi  vierii  sălbatici  intrau  în  sat  şi 
făceau  mare  tărăboi  căutându-şi  hrana. 
Sătenii au încercat diferite metode pentru a 
lupta şi a-i vâna, dar fără prea mult noroc. 
Într-o zi, un inţelept veni să-l sfătuiască pe 
mai marele statului. 
Acesta  le-a  spus  sătenilor  să  îi  asculte 
întocmai  sfaturile  şi  instrucţiunile. 
Deznădăjduiţi,  sătenii  au  acceptat. 
Înţeleptul  le-a  spus  sătenilor  să  adune 
mâncarea  din  toate  gospodăriile  şi  să  o 
pună în mijlocul unui câmp. 
Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut sute 
de  mistreţi  apropiindu-se  de  locul  unde 
fusese  pusă  mâncarea. Mistreţii  au  fost 
îngrijoraţi  iniţial,  dar  odată  ce  au  luat  o 
înghiţitură, au prins curaj şi s-au întors în 
zilele următoare. 
În fiecare zi, sătenii puneau cât mai multă 
mâncare  iar  mistreţii  veneau  acolo  să 
mănânce. După un timp, înţeleptul spuse 
oamenilor  să  ridice  patru  stâlpi  mari  în 
colţurile câmpului. 
Mistreţii erau prea ocupaţi să mănânce şi 
n-au  observat. După  câteva  săptămâni 
mistreţii aveau deja obiceiul de a veni să 
mănâce  mâncarea  pusă  de  săteni. 
Înţeleptul  a  pus  apoi  oamenii  să 
împrejmuiască  cu  un  gard  câmpul  şi  să 
facă o poartă mare pe unde să poată intra 
mistreţii să mănânce. 
În cele din urma sătenii au reuşit să facă 
gardul şi au închis poarta prinzând mistreţii 
înăuntru. Porcii fuseseră învinşi în final. 
Şi  din punct  de vedere spiritual,  noi  nu ne 
putem  rezolva  singuri  problemele.  Avem 
nevoie de Domnul Isus. El este Înţelept : „ ... 
a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să  
fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor !  
Amin”. (Romani 16 : 27) Doamne ajută-ne !

Versetul săptămânii 
„Cine dintre voi este înţelept şi priceput ?  
Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele  

făcute cu blândeţea înţelepciunii !”. 
IACOV 3 : 13 

Cartea veche    107. Frica de oameni
Mântuitorul zice : „ ... de oricine se va lep daă  
de Mine înaintea oamenilor, M  voi lep da iă ă ş  
Eu înaintea Tat lui Meu care este în ceruriă ”. 
(Matei  10 :  33) Deci cre tinul s  se înve e aş ă ţ  
nu-i fi fric  i ru ine de oameni, când e vorbaă ş ş  
a- i ar ta credin a.ş ă ţ
Fiul unui împ rat a fost prins c  complotează ă ă 
împotriva  tat lui  s u.  Drept  pedeaps  i  seă ă ă  
puse o funie de gât, iar în mâini un vas plin 
pân  la  vârf  cu  ap  i  astfel  a  trebuit  să ă ş ă 
mearg  pe  str zile  ora ului.  Doi  solda iă ă ş ţ  
mergeau dup  el i aveau porunca s -i taeă ş ă  
capul, dac  vars  numai un strop de ap  dină ă ă  
vas.  Fiul  împ ratului  a  îndeplinit  bineă  
porunca i s-a întors la palat. Împ ratul zise :ş ă  
- „Ce a zis lumea din ora  fiule, v zându-teş ă  
pe jos cu vasul ?” - „Nu tiuş  – r spunse prin ulă ţ  
– c ci a trebuit s  fiu cu ochii tot la vasul cuă ă  
ap  iar  cu  gândul  la  s biile  solda ilor,  c ciă ă ţ ă  
doar era în joc via a meaţ ”. A a s  facem iş ă ş  
noi ... s  nu ne batem capul ce va zice lumea !ă

Proverbe latine despre imitaţie
• Orice artă este o imitare a naturii. 
•  Unii  mai degrabă invidiază pe alţii  decât 
să-i imite. 
• O, voi, imitatori, turmă servilă !
• Când un sărac încearcă să-l imite pe un om 
puternic, piere.
• Ei preferau să-i imite pe oamenii corecţi, 
decât să-i invidieze.
•  Trebuie  să  imităm  albinele  harnice. 
[Conform Dex, a imita înseamnă : „A adopta 
întocmai felul de gândire, de comportare etc. 
al cuiva; a lua pe cineva ca exemplu”.] (Din 
Proverbe şi cugetări latine, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
À la guerre comme à la guerre (fr. „La război 
ca la război”). Zicală franceză, dintre cele mai 
des şi universal folosite chiar şi ... în timp de 
pace  !  Dacă  am  acceptat  o  anumită  situaţie 
dificilă  trebuie  implicit  să  acceptăm  şi  toate 
neajunsurile  legate  de  această  situaţie.  [În 
Biblie scrie despre omul credincios : „El este  
ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi  
dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se 
veştejesc :  tot ce începe, duce la bun sfârşit”. 
(Psalmul 1 : 3] Dar un creştin nu începe orice !

Povestiri cu tâlc  
Într-un  compartiment  de  tren,  la  un  moment 
dat  intră  un  tânăr  student  care  s-a  aşezat 
lângă un domn înaintat în vârstă. 
Puţin după aceea şi-a dat seama că bătrânul 
se  ruga  ...  Studentul  l-a  privit  câteva  clipe, 
după aceea i-a zis : 
- Domnule, mai credeţi în aceste poveşti ? 
- Da, dragă tinere. Tu nu crezi ? 
-  Eu ? răspunde tânărul,  nu mai cred de mult  
în  aşa  ceva  ...  Începeţi  să  studiaţi  noua 
ştiinţă ! 
- Noua ştiinţă ? Nu ştiu despre ce vorbiţi ! 
-  Desigur.  Daţi-mi  adresa  şi  vă voi  trimite  o 
carte potrivită. 
Bătrânul  îi  dă  cartea  de  vizită  pe  care 
studentul citeşte următoarele cuvinte : 
Louis  Pasteur,  Institutul  de  Cercetări,  Paris. 
Ruşinat,  tânărul,  fără  a  scoate  un  cuvânt, 
părăseşte compartimentul. 
Datorită  descoperirilor  lui  Louis  Pasteur,  au 
fost  preparate  vaccinuri  împotriva  bolilor 
contagioase. Tot el a fost primul care a salvat 
viaţa  unui  copil  muşcat  de  un  câine  turbat 
(folosind vaccinul).
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