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Editorial. Renunţ la comandă ! 

Un comerciant de articole de papetărie a încercat să-l convingă pe un director 
al unei companii dintr-un oraş anume, să comande şi să cumpere, cinci sute de pixuri 
cu pastă. Când comerciantul a crezut că a reuşit să-l convingă pe noul cumpărător să 
facă această investiţie şi a început să scrie comanda în facturier, directorul companiei l-
a oprit deodată, zicîndu-i : 

-  Opreşte-te ; nu mai scrie nimic, pentru că renunţ la comandă ! Surprins de 
această  schimbare  neaşteptată,  comerciantul  a  părăsit  biroul  directorului  foarte 
mânios. Mai târziu şeful comerciantului întâlnindu-l pe acest director l-a întrebat : 

-  De  ce  ai  anulat  comanda  pentru  cele  cinci  sute  de  pixuri  cu  pastă,  
recomandate de către angajatul meu ?

- Mai întrebi de ce ?, i-a răspuns directorul. Angajatul tău a discutat cu mine o 
jumătate  de  oră  arătându-mi  toate  beneficiile  pe  care  le  pot  avea  folosind  aceste  
pixuri. Spunea că folosind aceste pixuri, pot să-mi cresc chiar şi profitul companiei,  
iar toţi cei care îi vor vedea pe angajaţii companiei mele folosindu-le, îi vor invidia.  
Când însă angajatul tău a început să scrie factura, am observat că el folosea un pix cu  
cerneală ... produs de o altă firmă. 

Pentru că el nu folosea produsele pe care încerca să mi le vîndă, am anulat  
comanda ! În Romani 2 : 21, 24, apostolul Pavel scria : „ … tu deci, care înveţi pe  
alţii, pe tine însuţi nu te înveţi ? Tu, care propovăduieşti : „Să nu furi”, furi ? … „din  
pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris”. 

Apostolul îi dădea ca exemplu, pe cei care aveau o învăţătură bună, pe care 
însă nu o practicau … se referea la oameni care una spuneau şi alta făceau ! Practic îşi 
discreditau singuri mesajul ! Poporul evreu însă, nu s-a oprit la atât. S-au împotrivit şi 
apostolului Pavel, care îşi dorea ca şi neevreii să audă Cuvântul Lui Dumnezeu şi astfel 
să poată ajunge şi ei în cer  ! În I Tesaloniceni 2 : 17 scria : „Astfel ei totdeauna pun 

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

24 El s-a uitat şi a zis : „Văd nişte oameni  
umblând, dar mi se par ca nişte copaci.”  25 
Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi ; i-a spus 
să  se  uite  ţintă  ;  şi,  când  s-a  uitat,  a  fost  
tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit. 26 
Atunci Isus l-a trimis acasă şi i-a zis : „Să nu 
intri în sat şi nici să nu spui cuiva în sat.”

Mărturisirea lui Petru
27  Isus  a  plecat  cu  ucenicii  Săi  în  satele  
Cezareii  lui  Filip.  Pe  drum  le-a  pus 
următoarea întrebare : „Cine zic oamenii că  
sunt  Eu  ?” 28  Ei  I-au  răspuns  :  „Ioan 
Botezătorul;  alţii:  Ilie;  alţii:  unul  din 
proroci.” 29 „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine  
ziceţi că sunt Eu ?” „Tu eşti Hristosul !”, I-a  
răspuns Petru. 30 Isus le-a poruncit cu tărie  
să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.

Isus vesteşte patimile şi moartea Sa
31 Atunci a început să-i înveţe că Fiul omului  
trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de 
bătrâni,  de  preoţii  cei  mai  de  seamă  şi  de  
cărturari,  să fie omorât,  şi  după trei  zile  să 
învie. 32 Le spunea lucrurile acestea pe faţă.  
Petru însă L-a luat deoparte şi a început să-L 
mustre. 33 Dar Isus S-a întors şi S-a uitat la  
ucenicii  Săi,  a  mustrat  pe Petru şi  i-a  zis  :  
„Înapoia  Mea,  Satano  !  Fiindcă  tu  nu  te  
gândeşti  la  lucrurile  lui  Dumnezeu,  ci  la 
lucrurile oamenilor.” 34 Apoi a chemat la El 
norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis :  
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să 
Mă urmeze”. (Continuare în numărul viitor)

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 8
„12 Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a  
zis : „Pentru ce cere neamul acesta un semn? 
Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se  
va da deloc un semn.”  13 Apoi i-a lăsat şi a  
intrat  iarăşi  în  corabie,  ca  să  treacă  de 
cealaltă  parte.  14 Ucenicii  uitaseră  să  ia  
pâini; cu ei în corabie n-aveau decât o pâine.  
15 Isus le dădea în grijă şi le zicea : „Luaţi  
seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi  
de aluatul lui Irod !” 16 Ucenicii se gândeau 
şi ziceau între ei : „Fiindcă n-avem pâini.” 17 
Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis : „Pentru 
ce  vă  gândiţi  că  n-aveţi  pâini  ?  Tot  nu 
pricepeţi  şi  tot  nu  înţelegeţi  ?  Aveţi  inima  
împietrită ? 18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi ? Aveţi  
urechi, şi nu auziţi ? Şi nu vă aduceţi aminte  
deloc ?  19 Când am frânt cele cinci pâini la  
cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu  
firimituri aţi ridicat ?” „Douăsprezece”, I-au 
răspuns ei.  20 „Şi, când am frânt cele şapte  
pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe  
pline cu firimituri aţi ridicat ?” „Şapte”, I-au  
răspuns  ei.  21 Şi  El  le-a  zis:  „Tot  nu  
înţelegeţi ?”

Vindecarea unui orb la Betsaida
22 Au venit la Betsaida ; au adus la Isus un  
orb şi L-au rugat să Se atingă de el. 23 Isus a  
luat pe orb de mână şi l-a scos afară din sat;  
apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mâinile  
peste el şi l-a întrebat : „Vezi ceva ?”



vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu !” Evreii au mai fost 
avertizaţi : „ … păcatul vostru vă va ajunge”. (Numeri 32 : 23) Dumnezeu ne dă timp 
de pocăinţă, însă niciunul nu poate şti, cât este această perioadă ! Omul înţelept, nu 
amână împăcarea cu Dumnezeu pentru cândva, ci ÎL cheamă acum pe Isus, în viaţa lui!
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHITUB  =  Fratele  bun  sau Bunăstarea 
fratelui.  Numele  mai  multor  israeliţi  (I 
Samuel 14 : 3, 22 : 9 ; II Samuel 8 : 17).
• AHLAB = 1. Frate de ţâţă, Frate de inimă. 
2. Fratele  rodniciei,  Locul  rodirii.  3. 
Îngrăşat.  Cetate canaanită (Judecători 1 : 31) 
•  AHLAI =  1.  Iehova  este  statornic.  2. 
Dumnezeu a vrut.  3. Cel bogat în podoabe. 
4. Fratele meu. 5. Plăcut. Numele mai multor 
israeliţi (I Cronici 2 : 31 ; 11 : 41).

Nepoţelul  rabinului  Baruh,  pe  nume 
Jechiel,  se  juca  odată  „de-a  v-aţi 
ascunselea” cu alţi  băieţi  de vârsta lui. 
După  ce  se  ascunse,  aştepta  ca  unul 
dintre  prieteni  să  vină  şi  să-l  caute. 
După ce aşteptă mai mult timp, ieşi din 
ascunzătoarea sa, iar cel care trebuia să 
caute dispăruse. 
Atunci, Jechiel observă că acel băiat nici 
nu se sinchisise să-l caute. De aceea, el 
începu  să  plângă  şi  merse  acasă.  Şi, 
întâlnindu-l pe bunicul său, se plânse de 
aceşti  colegi  ai  săi.  Rabinul  Baruh  îşi 
ridică  ochii,  privi  la  băiat  şi-i  spuse  : 
„Aşa vorbeşte şi Dumnezeu : 
„Eu Mă ascund, dar nimeni nu vrea să 
mă caute”. ... „Doamne, prin bunăvoinţa 
Ta mă aşezaseşi pe un munte tare… dar  
Ţi-ai  ascuns  faţa,  şi  m-am  tulburat”. 
(Psalmul 30 : 7)(Sursa ambelor întâmplări : Internet)

• Filomela: Prenume feminin modern de influență 
cultă,  Filomela  reproduce  numele  pers.  gr. 
Philomela ( corespondentul masc. Philomelos),
atestat  încă  din  opera  lui  Platon,  este  vechi  și 
frecvent  în  izvoare).  La  origine  un  compus  din 
phil  (o)- „iubitor” și  melos- „cântec”(  din aceeași 
familie fac parte și melodie, melodios melodramă,  
etc.)  și  probabil  asociat  cu  Melpomene,  muza 
cântecului. Numele corespunde subst.  filomelă -  
„privighetoare”.   

Versetul săptămânii 
„Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi  
este binevoitor, îl lasă să-I vadă faţa cu 

bucurie şi-i dă înapoi nevinovăţia”. 
IOV 33 : 26 

Cartea veche  
 110. Gânduri i dorin e necurate. ş ţ

Ferirea de ele
Sf. Ioan Gur  de Aur zice : P r ia ului careleă ă ă ş  
abia pleac  de la isvor, u or îi putem schimbaă ş  
direc ia  ;  dar,  dup ce  se  împreun  cu  alteţ ă ă  
p raie i  se preface în râu, nu mai poate fiă ş  
ab tut de la direc ia sa. ă ţ
A a  st  lucrul  i  cu  gândurile  i  dorin eleş ă ş ş ţ  
necurate. Trebue s  ne eliber m de ele cândă ă  
sunt numai la începutul lor, când sunt mici iş  
slabe ;  atunci  este posibil  sc parea de ele,ă ă  
dar dac  le suferim timp mai îndelungat înă  
internul  nostru,  se  înt resc  i  devin  tot  maiă ş  
puternice  pân ce  în  fine  suprimarea  loră  
devine imposibil . ă

Proverbe latine despre invidie
• Adevărata virtute este mai puternică decât 
invidia. 
• Invidia nu are zile de sărbătoare. 
•  Nu  există  om  curios  care  să  nu  fie  şi 
răuvoitor. 
• Capra vecinului are ugerul mai plin.
•  Invidiosul  slăbeşte din cauza prosperităţii 
altuia.
• Cine invidiază pe cei fericiţi se chinuie el 
singur.
• Este în firea celor nefericiţi să fie răutăcioşi 
şi să-i invidieze pe oamenii de treabă. 
• Oamenii văd şi apreciază lucrurile străine 
mai mult decât pe ale lor. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  
Se  spune  că,  demult,  un  războinic  s-a 
întâlnit cu un credincios şi l-a întrebat :
– Cum poate să existe rai şi iad, când nu 
văd nimic din toate astea? Poate cineva 
să-mi arate raiul şi iadul ?
– Dar tu, l-a întrebat creştinul, cum te poţi  
numi războinic, când nu văd în faţa mea 
decât  un caraghios ? Soldatul  mâniat  a 
scos  imediat  sabia,  dar,  la  fel  de  calm, 
bătrânul creştin i-a spus : – Vezi, aşa se 
deschid porţile iadului !  Înţelegând lecţia 
dată, războinicul a pus sabia în teacă şi s-
a înclinat respectuos. – Vezi, i-a mai spus 
omul lui Dumnezeu, aşa se pot deschide 
porţile  raiului  !  „Cel  ce uită  de  iad,  va 
ajunge acolo”. (Ioan Gură de Aur) Există 
realităţi  care  fiinţează independent  de 
credinţa sau de necredinţa noastră ! Aşa sunt 
Raiul şi iadul ! Prin necredinţa mea însă, eu 
pot să-mi închid în faţă uşa Cerului ! Numai 
prin Isus, uşa poate fi deschisă !

Dixie Whitted  
La  9  aprilie  1968,  (ziua  funeraliilor  lui 
Martin Luther King), un şofer alb pe nume 
Martin  Whitted  a  fost  dat  jos  din 
autobuzul  pe  care  îl  conducea  în  San 
Francisco,  şi  bătut  cu  animalitate  de 
unsprezece tineri negri. 
Bărbatul  a  murit  la  puţin  timp  după 
aceea.  Tensiunile  dintre  comunitatea 
negrilor  şi  cea  a  albilor  au  început  să 
crească.  Se  anunţau  noi  valuri  de 
violenţe. Atunci însă, Dixie Whitted, soţia 
şoferului,  devenită  văduvă,  a  apărut  la 
televizor. 
Reacţia  ei  la  moartea  soţului  a  fost 
impresionantă,  extraordinară,  cum  nu 
prea vezi în această lume. Cu voce joasă 
a vorbit despre iubirea pe care i-a purtat-
o soţului şi de credinţa ei în Cristos. 
Le-a spus oamenilor  să  se  abţină  de  la 
acte violente şi în schimb să construiască 
pacea. Prin puterea lui Cristos, a spus ea, 
nu simte nici întristare şi nici ură. 
A cerut să se înfiinţeze un fond de donaţii 
nu  pentru  ea,  ci  pentru  toţi  tinerii  din 
zona  în  care  a  fost  ucis  soţul  ei. 
Rezultatele  actului  ei  de  compasiunii  au 
fost  uimitoare.  Echipa  din  studioul  de 
televiziune a început să plângă. 
Un  negru  i-a  scris  mai  apoi  doamnei 
Whitted  :  "Vă  sunt  dator.  Nu  m-aţi  fi  
cunoscut niciodată, dar datorită gestului 
dumneavoastră,  datorită  modului 
minunat în care aţi refuzat să urâţi ... Nu 
voi mai putea niciodată să îi urăsc la un 
loc  pe  toţi  albii.  Sunteţi  un  adevărat 
monument  în  memoria  soţului   Dvs.”.
„Domnul  este  încet  la  mânie  şi  bogat  în  
bunătate,  iartă fărădelegea şi  răzvrătirea ;  
dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi  
pedepseşte  fărădelegea  părinţilor  în  copii  
până  la  al  treilea  şi  al  patrulea  neam”. 
(Numeri 14 :  18) Dumnezeu îi  iartă pe cei 
ce-I cer iertarea ... cât încă trăiesc !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
All the world's a stage (engl. „Toată lumea e o 
scenă”)  -  vers  celebru  din  Cum vă  place,  de 
Shakespeare. Se citează de obicei împreună cu 
versul următor ...  (şi toţi oamenii  sunt simpli  
actori).  Cu  aceste  cuvinte,  adresate  ducelui 
surghiunit  de  către  Jacques,  prietenul  rămas 
credincios, începe vestitul monolog al vârstelor 
omului ...  omul joacă în viaţă mai multe roluri, 
iar actele sunt cele şapte vârste : prunc, şcolar, 
îndrăgostit, soldat, judecător, bătrân şi în sfârşit 
... prunc din nou ! Epictet scrie : „Nu uita că 
eşti  un  actor,  într-o  dramă aleasă  de  cineva 
mai mare decât tine”. [Adevărul însă este altul. 
Omul  poate  alege  ce  să  facă  /  fie.  Iosua 
spunea : „Şi dacă nu găsiţi  cu cale să slujiţi  
Domnului,  alegeţi astăzi  cui  vreţi  să slujiţi  :  
sau  dumnezeilor  cărora  le  slujeau  părinţii  
voştri dincolo de Râu … Cât despre mine, eu şi  
casa mea vom sluji Domnului”. Iosua 24 :15]
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