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Editorial. Vulturul ! 

„La început vulturul zbura cutezător peste pământ la adăposturi de primejdii. 
Nici  cu  lănci,  nici  cu  săgeţi,  oamenii  nu-l  puteau  nimeri.  Atunci  oamenii  culeseră 
penele de vultur, ca să-şi făurească din ele săgeţi mai sigure şi mai repezi. 

Traseră în vultur şi-l nimeriră, rănindu-l de moarte. Pe când vulturul, în ultimul 
lui zbor, se rostogolea spre pământ, văzu mânerul săgeţii cu pene de vultur. Iar moartea 
îi fu şi mai amară : „Nu puteam fi ucis decât prin puterea propriilor mele pene”. (Din 
cartea Esop, de Arnold Bronnen).

Esop a spus această fabulă, unor sclavi, care lucrau împreună cu el în mină. 
Spărgeau jumătate din stâlpii de susţinere, pentru a obţine mai mult minereu de argint, 
neştiind că acest lucru îi poate costa viaţa. De aceea, Esop a spus : 

-  Piatra e tare, dar puterea voastră o întrece … Numai voi înşivă vă puteţi  
dăuna. L-au ascultat, iar noaptea următoare, tavanul s-a prăbuşit peste cei din schimbul 
următor … La fel Samson a fost prins de duşmanii lui şi-a murit datorită poftei lui, nu 
din cauza duşmanilor. Nu s-a biruit pe sine. Aceasta a fost o alegere personală greşită ! 

Nu considera ca fiind neimportant  duşmanul care este în tine, chiar dacă  eul 
tău, pare a fi lipsit de putere ! Omul care nu L-a chemat pe Isus în viaţa lui, nu are 
dreapta măsură, prin care un creştin ştie ce are de făcut, (dar nu rămâne doar la stadiul 
de cunoştinţă, deoarece tot Duhul Sfânt îi dă şi puterea de-a face ceea ce ştie că este 
bine). Termen Biblic, (din traducerea Cornilescu, cartea Galateni, capitolul 5 : 23) este 
înfrânarea poftelor, sinonime fiind :  dreapta măsură şi într-o măsură  autocontrolul.  

Conform Dex,  prin  autocontrol se  înţelege  un  :  „Control  exercitat  asupra 
propriei persoane ”. Diferenţa dintre dreapta măsură şi autocontrol constă în faptul că 
prima este parte din Roada Duhului, iar a doua este ceva ce omul are prin voinţa lui. În 
Romani 7 : 19, apostolul Pavel scria : „Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci  
răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac !” De ce este aşa ? Tot apostolul explică : 

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

7 A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui ;  
şi  din  nor  s-a  auzit  un  glas  care  zicea  :  
„Acesta  este  Fiul  Meu  preaiubit  :  de  El  să  
ascultaţi  !”  8 Îndată  ucenicii  s-au  uitat  
împrejur, şi n-au mai văzut pe nimeni decât pe  
Isus singur cu ei. 9 Pe când se coborau de pe  
munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui  
ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre  
cei morţi. 10 Ei au păstrat în ei lucrul acesta 
şi se întrebau între ei ce să însemne învierea 
aceea dintre cei  morţi.  11 Ucenicii I-au pus  
următoarea  întrebare  :  „Pentru  ce  zic  
cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie ?” 12 El  
le-a răspuns : „Ilie va veni întâi ; şi va aşeza  
din nou toate lucrurile ; tot aşa după cum este  
scris  despre  Fiul  omului  că  trebuie  să  
pătimească mult şi să fie defăimat. 13 Dar Eu 
vă spun că Ilie a şi venit, şi ei i-au făcut ce au  
vrut, după cum este scris despre el.”

Vindecarea unui îndrăcit
14 Când au ajuns la ucenici,  au văzut  mult  
norod  împrejurul  lor,  şi  pe  cărturari  
întrebându-se cu ei. 15 De îndată ce a văzut  
norodul pe Isus, s-a mirat şi a alergat la El să  
I se închine. 16 El i-a întrebat : „Despre ce vă  
întrebaţi cu ei ?” 17 Şi un om din norod I-a 
răspuns : „Învăţătorule,  am adus la Tine pe 
fiul meu care este stăpânit de un duh mut. 18 
Oriunde  îl  apucă,  îl  trânteşte  la  pământ.  
Copilul  face  spumă  la  gură,  scrâşneşte  din 
dinţi  şi  rămâne  ţeapăn.  M-am  rugat  de 
ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.”  
19 „O, neam necredincios !”, le-a zis Isus.

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 8
35 Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va  
pierde  ;  dar  oricine  îşi  va  pierde  viaţa  din  
pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va  
mântui. 36  Şi ce foloseşte unui om să câştige  
toată lumea, dacă îşi pierde sufletul ? 37 Sau 
ce va da un om în schimb pentru sufletul său ?  
38 Pentru că de oricine se va ruşina de Mine  
şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar  
şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când  
va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii  
îngeri.”

CAPITOLUL 9
1 El le-a mai zis : „Adevărat vă spun că sunt  
unii din cei ce stau aici care nu vor muri până 
nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind 
cu putere.” 

Schimbarea la faţă
2 După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe  
Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri deoparte pe  
un  munte  înalt.  Acolo  S-a  schimbat  la  faţă 
înaintea  lor.  3 Hainele  Lui  s-au  făcut  
strălucitoare  şi  foarte  albe,  de  o  albeaţă  pe 
care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate  
da.  4  Ilie li  s-a arătat împreună cu Moise şi  
stătea  de  vorbă  cu  Isus.  5  Petru  a  luat  
cuvântul şi a zis lui Isus : „Învăţătorule, este  
bine să stăm aici; să facem trei colibe : una  
pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru 
Ilie.”  6 Căci nu ştia ce să zică, atât de mare  
spaimă îi apucase.



„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească,  
pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”. (Romani 7 : 
18) Cel care Îl cheamă pe Isus în viaţa lui, va primi şi dreapta măsură, pentru că Isus 
îşi va trăi viaţa Lui, prin omul respectiv ... dacă şi el va vrea ! După totul este altfel !
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• AHMETA = 1. Vara, Loc de vară. 2. Locul 
cailor (Unde se odihnesc caii). Un oraş persan 
(Ezra 6 : 2).
•  AHOAH  =  1.  Scai,  Cunună  de  spini.  2. 
Fraternitate, Înfrăţire.  Un israelit (I Cronici 
8 : 4) 
• AHOHI = 1. Spinul meu. 2. Fratele viu. 3. 
Urmaşul lui Ahoah. Un israelit (II Samuel 23 
: 9).
•  AHRAH =  1.  Fratele următor.  2. Pleşuv. 
Un israelit (I Cronici 8 : 1).

Într-o  zi,  pe  când  se  aflau  cu  părinţii  la 
munte, la bunici, după o ceartă cu fratele său, 
cel  mai  mic,  un  copil  ieşi  mânios  afară  şi 
mergând într-o  latură  a  casei,  se  apucă să 
strige  : -  Te  urăsc  !  Te  urăsc  ! 
Atunci,  auzi  înspăimântat  cum  cineva  îi 
răspunde :  „Teee urăăăsc,  Teee urăăsc  ...". 
Speriat, se năpusti în casă şi plângând îi zise 
tatălui  cele  petrecute.  Tatăl  îl  linişti,  îl 
chestionă  şi  mergând  împreună  la  locul  cu 
pricina îi spuse : 
- Ia strigă acuma tare : „Te iubesc !" 
-  Te iubesc ! strigă băiatul. Ecoul îi răspunse 
la  fel  :  „Tee  iubeeesc  !" 
Abia atunci micuţul se destinse ... nimeni nu-l 
mai ura ! 
-Fiule,  acuma  eşti  mic,  dar  trebuie  să  ţii  
minte  toata  viaţa  :  cum  faci,  aşa  ţi  se 
răspunde  !  Mai  mult,  iubindu-i  pe  oameni, 
aceştia te vor iubi şi ei pe tine. Dumnezeu, 
care îi iubeşte foarte mult pe toţi oamenii, te 
va iubi şi pe tine pentru aceasta. (Sursa  întâmplărilor : 

Internet)

•  Filoteia  (Filofteia)  : Din  ce  în  ce  mai  puțin 
folosit astăzi, Filoteia reproduce numele pers. gr. 
Philothea,  corespondentul  masc.  Philotheos. 
Neatestat  în  epoca  clasică,  numele  este  un 
compus  din  phil  (o)-  („iubitor”)  și  theos 
(„dumnezeu”).  Prin  onomasticul  creștin  numele 
grecesc se răspândește în Europa. Aparițiile rare 
și târzii în documentele noastre, prezența lui, mai 
ales  în  mediile  ecleziastice,  sunt  indicii  ale 
nepopularității numelui la români. 
• Filoteia( Filofteia): Din ce în ce mai puțin folosit 

Versetul săptămânii 
„Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă.  

Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi  
nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va 
scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi  

veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi :  
„Doamne, Doamne, deschide-ne!”, drept 
răspuns, El vă va zice: „Nu ştiu de unde 

sunteţi”. LUCA 13 : 24 - 25

Cartea veche      111. Harul
Despre Alexandru cel Mare se sus ine, c  peţ ă  
când î i transporta trupele pe mare spre Asia,ş  
vântul  de  sear  a  adus  de  c tre  Arabiaă ă  
fericit  o boare aromatic  i a dedus de aici,ă ă ş  
c  fericit  trebue  s  fie  ara  spre  a  c reiă ă ă ţ ă  
cucerire a plecat.
Solda ii  înc  erau  pl cut  atin i  de  boareaţ ă ă ş  
aromatic .  Dumnezeu  înc  trimite  osta iloră ă ş  
S i o boare aromatic , adec  suflarea haruluiă ă ă  
S u  spre  a  putea  c l tori  cu  râvn  spreă ă ă ă  
marea vie ii, c ci zice sf. Macarie : ţ ă
„Nimeni nu poate trece marea, dac  nu areă  
corabie  u oar  i  sprinten ,  care  fiind  dinş ă ş ă  
lemn, str bate apele. Cel ce ar voi s  treacă ă ă 
f r  corabie,  s-ar  îneca.  Tot  astfel  cuă ă  
neputin  este  unui  suflet  s  treac  mareaţă ă ă  
cea amar  a p catelor, i vârtejul primejdiosă ă ş  
al puterilor întunericului, dac  nu  are Duhulă  
ceresc  i  într-aripat  al  lui  Hristos,  careş  
sus inându-l,  îl transport  în portul ceresc, înţ ă  
ora ul lui Dumnezeu”.ş

Proverbe latine despre ironie
• Râsul nu-i prea departe de ironie. 
•  Vorbe  care  ustură.  •  Povestea  ţi  se 
potriveşte, doar numele să-l schimbi. 
• Se vor căzni munţii şi se va naşte un biet 
şoricel. • Cine îi va păzi şi pe paznici ?
• Judecătorii iartă pe corbi, dar îi năpătuiesc 
pe porumbei. • Nu vede frunza în pădure. 
• Cu un pic de sare. (Cu o fină ironie). 
• Nu arunca mărgăritare în faţa porcilor. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  
În  urmă  cu  câtva  timp  a  avut  loc  un 
seminar  internaţional  de  tineri  unde  s-a 
discutat  asupra  modului  în  care 
evanghelia ar putea fi vestită cel mai bine. 
Tinerii  vorbeau  despre  propagandă, 
despre  posibilităţile  literare şi  despre 
multe  altele,  pentru  care  secolul  XX  ar 
oferi mijloace competitive. 
Deodată se anunţă la cuvânt o tânără din 
Africa  şi  spuse:  „În  satele  pe  care  noi 
vrem să le câştigăm pentru evanghelie nu 
trimitem nici o scrisoare. Facem un singur 
lucru  :  trimitem  acolo  o  familie  
credincioasă pentru ca locuitorii din sat să 
vadă ce este viaţa creştină”. În Ioan 15 : 
16,  sunt  scrise  cuvintele  Domnului  Isus  : 
„Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales  
pe  voi;  şi  v-am  rânduit  să  mergeţi  şi  să 
aduceţi  rod,  şi  roada  voastră  să  rămână,  
pentru  ca  orice  veţi  cere  de  la  Tatăl,  în  
Numele Meu, să vă dea”.

Ce este oare în coşciug ?
Un pastor într-un oraş mic din Oklahoma, 
şi-a petrecut primele patru zile din cariera 
lui  de  pastor  făcând  vizite  personale 
fiecărui  membru  al  congregaţiei, 
invitându-i să vină să participe la primul 
lui  serviciu  din  biserica  aceea. 
În următoarea duminică biserica însă era 
aproape goală. Noul pastor a plasat luni 
dimineaţa  un  anunţ  în  ziarul  local, 
spunând  că,  deoarece  biserica  la  care 
păstoreşte  este  moartă,  este  de datoria 
lui  să  facă  o  ceremenie  decentă  de 
înmormântare. Serviciile funerare, aveau 
să se ţină în Duminica următoare, după 
masa. Curioşi  să  vadă  ce  este  cu  acest 
acest eveniment, o masă mare de oameni 
s-a  adunat  pentru  serviciile  funerare  în 
duminica care a urmat. În biserică, în faţa 
amvonului,  era  un  sicriu  obişnuit  care 
avea şi o jarbă de flori. După ce pastorul 
termină mesajul Biblic, deschise sicriul şi 
invită pe cei prezenţi să se apropie şi să 
îşi arate respectul faţă de biserica lor ... 
moartă. Prinşi  de  curiozitate  ...  Ce este 
oare în coşciug şi  ce reprezintă oare ... 
biserica  lor  moartă  ? ...  pe  rând  cei 
prezenţi s-au aliniat ca să treacă pe lângă 
sicriul  deschis  pentru  a  putea vedea ce 
este înăuntru. Dar fiecare dintre cei care 
treceau pe lângă sicriu,  plecau de acolo 
cu o faţă care arăta semne de vinovăţie. 
În  sicriu,  aşezată  într-un  unghi 
favorabil  ...  nu  era  altceva  decât  o  ... 
oglindă.  „Să nu părăsim adunarea noastră,  
cum au unii obicei ; ci să ne îndemnăm unii  
pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că 
ziua se apropie”. (Evrei 10 : 25) Aici se poate 
ţine  slujba  şi  fără mine,  dar  dacă  aici s-a 
putut fără mine, se va putea şi în Cer ... fără 
mine  !  O  decizie  bună  este  descrisă  în 
Neemia 10 : 39 scrie : „ ... ne-am hotărât să 
nu părăsim Casa Dumnezeului nostru”.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Alma mater  (lat. „Mamă care te hrăneşte”) - 
Astfel au fost denumite Cibela, zeiţa naturii şi 
Ceres,  zeiţa  vegetaţiei.  Poeţii  latini  au 
întrebuinţat  apoi  această  expresie  spre  a 
desemna  patria.  Iar mai târziu ea a devenit o 
caracterizare  pentru  universităţi,  în  sensul  că 
ele sunt ca o mamă care dă hrană spirituală.
Cu aceeaşi semnificaţie se foloseşte uneori, în 
loc de “alma mater”, expresia “alma parens”.
[Domnul Isus spunea : „Uitaţi-vă cu băgare de  
seamă la corbi : ei nu seamănă, nici nu seceră,  
n-au  nici  cămară,  nici  grânar  ;  şi  totuşi  
Dumnezeu  îi  hrăneşte.  Cu  cât  mai  de  preţ  
sunteţi voi decât păsările !”. Luca 12 : 24]
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