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Editorial. Grâul lui Dumnezeu ! 

Condus în lanţuri spre Roma, unde era aşteptat de fiarele sălbatice, Ignaţiu din 
Antiohia, (născut între anii 35 sau 50, a trăit până între anii 98 - 117 ; nu se ştiu datele 
exacte), a fost întâmpinat cu multă veneraţie şi căldură de credincioşii comunităţilor 
din localităţile prin care trecea. Mulţi îi propuneau să intervină pentru a fi scăpat de 
pedeapsa capitală, dar el a refuzat. De la Roma el le spunea :

„Scriu  tuturor  Bisericilor  şi  tuturor  le  aduc  la  cunoştinţă  că  voi  muri  cu  
bucurie pentru Dumnezeu, aşa încât voi să nu-mi puneţi piedici. Vă rog din suflet să  
nu arătaţi faţă de mine nici o bunăvoinţă necugetată. Sunt grâul lui Dumnezeu şi prin  
dinţii fiarelor voi fi măcinat, ca să pot deveni pâinea curată a lui Cristos. 

Rugaţi-vă pentru mine lui Cristos, ca prin aceste instrumente să fiu schimbat  
în Cină jertfită lui Dumnezeu ... Mult mai de folos îmi este să mor în Isus Cristos decât  
să stăpânesc întreg pământul. ÎL caut pe acela care a murit pentru noi, ÎL vreau pe  
Acela care pentru noi a înviat. Aproape este pentru mine clipa naşterii. 

Aveţi milă de mine, fraţilor. Nu mă opriţi să ajung la Viaţă, oprindu-mă ca eu  
să mor ; pe mine care doresc să fiu al lui Dumnezeu nu mă extrădaţi lumii, şi nici nu  
mă atrageţi de partea materiei ... Principele întunericului vrea să mă răpească şi să-
mi frângă avântul meu spre Dumnezeu. 

Nimeni dintre voi care sunteţi prezenţi să nu-l ajute; fiţi mai degrabă de partea 
mea  şi  a  lui  Dumnezeu.  Să  nu  vorbiţi  despre  Isus  Cristos,  atâta  vreme cât  iubiţi  
lumea ... Să nu fiţi invidioşi pe mine. Chiar dacă atunci când voi fi acolo vă voi ruga 
altfel, să nu mă credeţi, dar să daţi crezare celor ce vă scriu acum. 

Vă scriu fiind în viaţă, dar dorind să mor. Iubirea mea este răstignită, şi în  
mine nu se mai află focul iubirii de materie, doar apa vie şi grăitoare care-mi spune :  
„Vino la Tatăl !” Nu după legea trupului v-am scris, dar după gândul lui Dumnezeu”. 

Şi apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „ ...  clipa plecării mele este aproape.  

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

mult, cu atât Îl vesteau mai mult.  37 Ei erau 
uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: „Toate 
le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să 
audă, şi pe muţi să vorbească.”

CAPITOLUL 8
A doua înmulţire a pâinilor

1 În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou  
mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat  
pe ucenicii Săi şi le-a zis  :  2  „Mi-e milă de  
norodul acesta ; căci iată că de trei zile stau  
lângă Mine şi n-au ce mânca. 3 Dacă le voi da 
drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame  
pe  drum,  fiindcă  unii  din  ei  au  venit  de  
departe.”  4 Ucenicii I-au răspuns : „Cum ar  
putea  cineva  să  sature  cu  pâine  pe  oamenii  
aceştia,  aici  într-un  loc  pustiu  ?”  5  „Câte 
pâini aveţi ?”, i-a întrebat Isus. „Şapte”, I-au 
răspuns ei.  6  Atunci a poruncit norodului să 
şadă pe pământ; a luat cele şapte pâini ; şi,  
după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi  
le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei  
le-au  împărţit  norodului.  7  Mai  aveau  şi  
câţiva  peştişori  :  şi  Isus,  după  ce  i-a  
binecuvântat,  a  poruncit  să-i  împartă  şi  pe 
aceia.  8  Au  mâncat  şi  s-au  săturat;  şi  au  
ridicat  şapte  coşniţe  pline  cu  rămăşiţele  de  
firimituri. 9 Erau aproape patru mii de inşi. În  
urmă, Isus le-a dat drumul. Aluatul Fariseilor
10  Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii  
Săi  şi  a  venit  în  părţile  Dalmanutei.  11 
Fariseii  au  venit  deodată  şi  au  început  o  
ceartă de vorbe cu Isus; şi,  ca să-L pună la  
încercare, I-au cerut un semn din cer. (Cont.)

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 7
A intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni  
că este acolo; dar n-a putut să rămână ascuns.  
25 Căci  îndată,  o  femeie,  a  cărei  fetiţă  era  
stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-
se  despre  El  şi  a  venit  de  s-a  aruncat  la  
picioarele  Lui.  26  Femeia  aceasta  era  o 
grecoaică,  de  obârşie  siro-feniciană.  Ea  Îl  
ruga să scoată pe dracul din fiica ei. 27 Isus i-
a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii; căci  
nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci  
la căţei.”  28 „Da, Doamne”, I-a răspuns ea,  
„dar  şi  căţeii  de  sub  masă  mănâncă  din  
firimiturile  copiilor.”  29 Atunci  Isus  i-a  zis:  
„Pentru  vorba  aceasta,  du-te;  a  ieşit  dracul  
din fiica ta.” 30 Şi când a intrat femeia în casa  
ei,  a găsit pe copilă culcată în pat; şi  ieşise 
dracul din ea. 

Vindecarea unui surd-mut
31 Isus  a  părăsit  ţinutul  Tirului  şi  a  venit  
iarăşi  prin  Sidon  la  Marea  Galileii,  trecând  
prin ţinutul  Decapole.  32 I-au adus un surd  
care  vorbea  cu  anevoie  şi  L-au  rugat  să-Şi  
pună mâinile peste el. 33 El l-a luat la o parte  
din  norod,  i-a  pus  degetele  în  urechi  şi  i-a 
atins  limba  cu  scuipatul  Lui.  34 Apoi,  Şi-a 
ridicat  ochii  spre  cer,  a  suspinat  şi  a  zis  :  
„Efata”, adică : „Deschide-te !”  35 Îndată i  
s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba şi a  
vorbit foarte desluşit.  36 Isus le-a poruncit să 
nu spună nimănui ; dar cu cât le poruncea mai



M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă 
aşteaptă  cununa  neprihănirii,  pe  care  mi-o  va  da  în  „ziua  aceea”  Domnul,  
Judecătorul cel drept ...”. (II Timotei 4 : 6 - 8) Ai siguranţa aceasta a întâlnirii  cu 
Dumnezeu ? Dacă nu ai liniştea interioară, cheamă-L pe Domnul Isus în viaţa ta !
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHISAMAC  =  1.  Fratele  tare,  Fratele 
puterii,  sau Fratele mă sprijină.  Un israelit 
(Exod 31 : 6).
•  AHIŞAR =  1.  Fratele  dreptăţii,  Fratele 
îndemnării. 2. Fratele cântăreţului. 3. Frate 
-  principe.  Un  slujbaş  al  lui  Solomon  (I 
Împăraţi  4  :  6).  •  AHITOFEL =  1.  Fratele 
nebuniei  ,  (Nebunia  fratelui).  2. Fratele 
ruinei. 3. Frate prefăcut (mascat). 4. Frate 
care umple de praf sau Frate care sărută cu 
viclenie. 5. Sfătuitor. (II Samuel 15 : 31)

Odată  un  copilaş  s-a  rătăcit  pe  uliţele 
întortocheate  ale satului  lui...  Negăsind 
nici un punct de reper, l-a podidit plânsul 
şi  s-a aşezat pe marginea şanţului.  Un 
trecător  plin  de  milă  şi  gingăşie  s-a 
apropiat  de  el  întrebându-l  cum  îl 
cheamă şi de ce plânge, constatând că 
nu cunoaşte acea familie fiindcă el locuia 
în altă localitate. Nu avea cum să îl ajute 
şi s-a întristat. Apoi i-a venit în gând să 
îl întrebe : 
-  Dacă te duc în centrul  satului  ştii  să 
ajungi  acasă  ? Băiatul  răspunse printre 
lacrimi: -  Du-mă la  cruce,  că  de  acolo 
ştiu drumul spre casă ... Trecătorul ştia 
troiţa din centrul satului, aşă că îl duse 
acolo  gândindu-se  după  aceea  că  aşa 
este  şi  în  cele  duhovniceşti:  Dacă 
ajungem până la Cruce, vom şti drumul 
spre Acasă ... (Sursa ambelor întâmplă : Internet)

•  Filip:  De origine grecească, este purtat și  de 
apostolul  Filip,  care a răspândit  creștinismul  în 
Asia Mică și Sciția. Este un nume de tradiție în 
casa regală macedoniană, având în componența 
lui  elementul  phil –  iubitor.  La români apare în 
jutul  anului  1500  odată  cu  sărbătoarea  Filipii, 
legată  de  lupi,  Filip  devenind  astfel  un  fel  de 
patron al lupilor, mulți copii născuți în această zi 
purtându-i  numele. În  Dicţionarul  Biblic,  Filip 
este  tradus cu   :  Iubitor  de  cai,  sau  Prietenul  
cailor. Mai multe persoane (Matei 10 : 3, Luca 3 : 
1, Fapte 6 : 5).

Versetul săptămânii 
Domnul Isus a spus : „Căci oricine face  

voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela 
Îmi este frate, soră şi mamă”. 

MATEI 12 : 50 

Cartea veche  109. Frumuse ea sufleteascţ ă
Pe  vremea  lui  Diocle ian  se  desf ur  ceaţ ăş ă  
mai cumplit  persecu iune contra cre tinilor.ă ţ ş  
Tr ia  pe  atunci  în  Capadocia  în  casa  saă  
p rinteasc  o fat  frumoas , care prin darulă ă ă ă  
Domnului  devenise  cre tin .  Proconsululş ă  
roman, care se sim ea atras de frumuse ea ei,ţ ţ  
d du  ordin  s  o  prind  i  aducândui-oă ă ă ş  
înainte îi zise : „Alege viea a plin  de pl ceriţ ă ă  
i mul umiri, sau dac  aceasta o respingi, î iş ţ ă ţ  

voiu  r pi  frumuse ea,  desfigurându-teă ţ ”. 
Aceste  vorbe  îns  nu  produser  efectulă ă  
a teptat, c ci fata îi r spunse : „ş ă ă Ce-mi trebue 
mie  frumuse ea  trupeasc ,  i  a a  vorţ ă ş ş  
desfigura-o cei doi du mani puternici ai ei :ş  
timpul  i  moartea  !?  Nu-mi  trebueş  
frumuse ea  trupeasc ,  ci  o  doresc  pe  ceaţ ă  
sufleteasc ,  care  nu  cunoa te  stric ciuneă ş ă ”. 
R spunsul acesta hot rât, i-a adus moartea,ă ă  
pe care o suport  cu mult  t rie sufleteasc . ă ă ă ă

Proverbe latine despre interes
• Îţi dau ca să-mi dai. 
• Pentru casa sa, în interesul său. 
• Se dezbate o problemă care te priveşte pe 
tine. - E în joc interesul tău.
• Ce înveţi, pentru tine înveţi.
• Cămaşa este mai aproape decât haina.
• Pentru tine ari, pentru tine grăpezi, pentru 
tine semeni, tot pentru tine seceri.
• Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm. 
• Dacă ai fi şi tu în locul meu, ai avea altă 
părere.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, 
Editura Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  
S-a întâmplat odată că a crescut o plantă care 
se bucura aşa de mult de lumină şi aer, încât 
se dezvoltă şi crescu din ce în ce mai mare. 
Imediat deveni un copăcel cu crengi fragede şi 
frunze  verzi.  Într-o  zi,  copăcelul  îşi  lăsă 
crengile  şi  frunzele  în  jos.  O  pasăre,  care 
cânta  cu  mare  plăcere  în  coroana  acestui 
copăcel,  observă  acest  lucru.  Veni  la  el  şi-l 
întrebă dacă s-a întâmplat ceva.
-„O, se plânse el, nu mai vreau să cresc mai  
departe. Când văd în jurul meu atâţia copaci  
frumoşi, mari şi puternici, cum îşi înfig crengile 
lor  puternice  în  albastrul  cerului,  atunci  mă 
gândesc : „Tu nu vei reuşi niciodată !"
Pasărea  se  legănă  un  pic  pe  crenguţa 
atârnată  în  jos  şi  reflecta.  Apoi  spuse  : 
-„Trebuie să fii  răbdător.  Zilnic primeşti  atâta  
soare, ploaie şi vânt, cât ai nevoie. Acceptă-le 
şi fii  mulţumit ! Toate celelalte vor veni de la 
sine". Apostolul  Pavel  scria  : „Mulţumiţi  lui  
Dumnezeu  pentru  toate  lucrurile;  căci  
aceasta  este  voia  lui  Dumnezeu,  în  Hristos  
Isus, cu privire la voi”. (I Tesaloniceni 5 : 18) 

Testul celor Trei 
Într-o  zi,  un  filozof  s-a  întâlnit 
întâmplător  cu  o  cunoştinţă  care  alerga 
spre el agitat şi care i-a spus : 
-  Socrate, ştii ce-am auzit tocmai acum, 
despre unul dintre studenţii tăi ? 
-  Stai o clipă, îi  replică Socrate.  Înainte 
să-mi spui, aş vrea să treci printr-un mic 
test. Se numeste Testul celor Trei. 
- Trei ? 
-  Aşa este,  a continuat Socrate.  Înainte 
să-mi vorbeşti despre studentul meu, să 
stăm puţin şi să testăm ce ai de gând să-
mi  spui.  Primul  test  este  cel  al  
Adevărului. Eşti absolut sigur că ceea ce 
vrei  să-mi  spui  este  adevărat  ? 
- Nu, spuse omul. De fapt doar am auzit  
despre el. 
-  E-n  regulă,  zise  Socrate.  Aşadar,  în 
realitate,  tu  nu  ştii  dacă  este  adevărat 
sau  nu.  Acum  să  încercăm  testul  al  
doilea, Testul Binelui. Ceea ce vrei să-mi 
spui despre studentul meu este ceva de 
bine ?  
- Nu, dimpotrivă ... 
-  Deci,  a  continuat  Socrate,  vrei  să-mi 
spui ceva rău despre el, cu toate că nu 
eşti sigur că este adevărat ? Omul a dat 
din  umeri,  puţin  stânjenit.  Socrate  a 
continuat. 
-  Totuşi mai poţi trece testul, pentru că 
există  a  treia  probă  :  Filtrul  Folosinţei. 
Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul  
meu îmi este de folos ? 
- Nu, nu chiar ... 
- Ei bine, a conchis Socrate, dacă ceea ce 
vrei să-mi spui nu este nici Adevărat, nici 
de Bine, nici măcar de Folos, atunci de ce 
să-mi mai spui ? Domnul Isus spunea că :
„  ... în  ziua  judecăţii,  oamenii  vor  da  
socoteală  de  orice  cuvânt  nefolositor  pe  
care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei  
fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi  
osândit”. (Matei 12 : 36 - 37)

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Alfa şi Omega – reprezintă, respectiv, prima şi 
ultima  literă  din  alfabetul  grecesc.  Ele  au 
generat două expresii : Prima : „de la alfa la 
omega”,  care  înseamnă  a  epuiza  o  temă,  un 
subiect, sau a fi cercetat un lucru, o cauză, de la 
un  capăt  la  altul.  Astăzi  însă,  în  împrejurări 
similare, noi zicem : de la A la Zet.
A doua  expresie  :  „A fi  alfa  şi  omega”  este 
echivalentă cu „a fi cheia şi lacăta”, sau „a fi 
pâinea şi cuţitul”, adică : a fi tot, un om care 
ţine în mână toate şi dispune de toate. [Domnul 
Isus  spunea  :  „Eu  sunt  Alfa  şi  Omega,  
Începutul şi Sfârşitul”. Apocalipsa 1 : 8, 11]
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