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Editorial. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim (Floriile) ! 

„A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în  
Ierusalim,  a  luat  ramuri  de  finic  şi  I-a  ieşit  în  întâmpinare,  strigând :  „Osana  !  
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel !” Isus a găsit  
un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris : 

„Nu te teme, fiica Sionului ; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei  
măgăriţe.” Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început ; dar, după ce a fost  
proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le  
împliniseră cu privire la El”. (Ioan 12 : 12 - 16) 

Domnul  Isus  a  împlinit  tot  ce  era  scris  cu  privire  la  El  în  Cuvântul  lui 
Dumnezeu. Aceasta arată cunoaşterea Bibliei. Un exemplu clar al ascultării Domnului 
Isus a fost în momentul în care Domnul Isus a venit la Ioan Botezătorul pentru a fi 
botezat în apă : „ ...  Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu  
botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?” Drept răspuns, Isus i-a zis : 

„Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci  
Ioan L-a lăsat”. (Matei 3 : 14 - 15) De ce le-a cerut ucenicilor să-I aducă măgăruşul ? 
Prin proorocul Zaharia era proorocit astfel : 

„Saltă de veselie, fiica Sionului ! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului ! Iată 
că  Împăratul tău vine la tine ; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi  călare pe un 
măgar, pe un mânz,  pe mânzul unei măgăriţe”. (Zaharia 9 :  9) Părea a fi  doar un 
amănunt, dar nu era. Împăraţii de atunci foloseau caii. 

A intra în capitala ţării  călare pe un măgăruş era o dovadă de smerenie, de 
supunere faţă de voia Lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spuneau privitorii de atunci. 
Nici ucenicii nu au realizat că până şi acest amănunt era scris în Vechiul Testament ! 

Apostolul Ioan (care a fost unul din martorii oculari) avea să scrie după aceea 
că  :  „Ucenicii  Lui  n-au  înţeles  aceste  lucruri  de  la  început  ;  dar,  după ce  a  fost  

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.



proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le  
împliniseră cu privire la El”. (Ioan 12 : 16) Domnul Isus spunea : 

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ;  
şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”. (Luca 16 : 10) 
Şi pentru a intra în Cer trebuie ascultarea totală de Dumnezeu, în  tot ce este scris !  

Domnul Isus este Singurul care ne poate duce în Cer, de aceea orice credincios 
adevărat va căuta să trăiască exact cum a trăit Isus. Cum ? 1. Chemându-L în viaţa 
mea. Isus este Viu şi mă aude, atunci când ÎL rog. 2. Citind Biblia. 3. Contează apoi 
foarte mult să merg într-o Biserică unde credincioşii îşi trăiesc viaţa conform Bibliei !
De-ale copiilor ...                               Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• AHUMAI = 1. Fratele apei, Locuinţa apei. 
2. Livada vulturului. Un israelit (I Cr. 4 : 2).
•  AHUZAM  =  1.  Fratele cugetător, Fratele 
ingenios,  Fratele  cu  aceleaşi  gânduri.  2. 
Frate simbolic. 3. Proprietarul. Un israelit (I 
Cronici 4 : 6) •  AHUZAT =  1.  Moştenitorul 
fratelui. 2. Proprietate. 3. A ţine bine. Nume 
de persoană (Facerea 2 : 26).
•  AHZAI =  1.  Cel  care  mă  ţine  sau  mă 
apără,  Apucătorul,  Stăpânitorul.  2. 
Profetul.   3.  Iehova a păstrat.  4.  Prins de 
Dumnezeu. Un israelit (Neemia 11 : 13).
•  AI =  1.  Movilă,  Piatră,  Grămadă  de 
piatră.  2. Ruină,  Dărâmătură. Localităţi 
(Iosua 7 şi 8, Ieremia 49 : 3).

"Nu-ţi  este  prea  grea  povara  ?"  a 
fost  întrebat  odată  un  băieţel  din 
Asia,  (care  îl  ducea  în  spate  pe 
frăţiorul  său bolnav). "Nu, nu e o 
povară.  E  frăţiorul  meu  !",  a 
răspuns micuţul. 
Acolo erau două perspective diferite. 
Privitorul vedea greutatea fizică, iar 
copilul  ştia  cine  este  cel  pe  care-l 
duce ! Aşa este şi în viaţa de toate 
zilele.  Una  spune  mintea,  (logica 
rece,  impersonală,  care  calculează 
totul  matematic) şi cu totul altceva 
spune inima, care simte cu cel aflat 
în nevoie ! În viaţă, marile realizări 
le  au  cei  care  caută  voia  Lui 
Dumnezeu,  indiferent  de  cât  de 
nerentabil  pare  a  fi  acel  lucru  din 
punct de vedere logic ! (Sursa   întâmplărilor  : 

Internet)

•  Flaminia  :   este vechi un nume gentilic roman 
derivat de la substantivul flamen – desemnând o 
funcție religioasă în vechea Romă – nobili  aleși 
să slujească cele trei mari divinități, Jupiter, Marte 
și  Quirinus. Împrumutat din italiană, intrat la noi 
pe  cale  cultă,  la  masculin  este  Flaminio iar  la 
feminin  Flaminia.  În  vechea  istorie  romană, 
apare  Caius  Flaminius,  legat  de  războiaele 
punice și  Via Flaminia, un drum care lega Roma 
de Rimini. 
• 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. „Nu ştiu de unde sunteţi”. 

LUCA 13 : 24 - 25

Cartea veche      112. Harul Divin i omulş
Ochiul  boului,  [pas re  cunoscut  la  oraă ă  
actuală cu  denumirea  de  p n ruă ţă ş] despre 
care  tim c  e  cea  mai  mic  dintre  paseri,ş ă ă  
privea adeseori spre mândrul soare, i ce nuş  
ar  fi  dat  s -i  poat  privi  din  apropiereă ă  
m rea ia, lumina i frumuse ea lui.  Decâte-ă ţ ş ţ
ori încerc  îns , totdeauna ori s-a zbuciumată ă  
zadarnic,  pentruc  nu-l  ajutau  puterile  să ă 
p trund  pân  la acea în l ime ame itoare. ă ă ă ă ţ ţ
Odat  când  zbura  plin  de  am r ciuneă ă ă  
întâlne te în cale pe falnicul vultur. Repede seş  
a eaz  pe spatele pas rei m iestre i aceastaş ă ă ă ş  
f r  s -i  simt  povara,  îl  duse  în  împ r iaă ă ă ă ă ăţ  
visat  atâta vreme, de el.ă
A a e i omul, ca mica p s ric . Puteriile luiş ş ă ă ă  
sunt  prea  mici  pentru  a  ajunge  la  soarele 
harului dumnezeesc. Dar vine Dumnezeescul 
vultur – sfântul Duh – i-l ajut , în l ându-lş ă ă ţ  
pe sfintele lui aripi, spre inta dorin elor sale,ţ ţ  
spre Dumnezeu.

Proverbe latine despre început
• Fereşte-te să începi un lucru de care te vei 
căi  mai  apoi.  •  Înainte  de-a  începe  ceva, 
gândeşte-te  foarte  bine.  •  Începe  de  la  oul 
Laedei (de la începutul începutului). 
•  Începutul  unei  acţiuni  este  fierbinte, 
mijlocul  călduţ,  sfârşitul  rece.  •  La  un 
început rău să te aştepţi şi la un sfârşit rău.
• Sfârşitul este bun dacă începutul a fost bun. 
•  Lucrul  început  –  jumătate-i  făcut.  (Din 
Proverbe şi cugetări latine, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  
Un  profesor  la  medicină  aduse  înaintea 
studenţilor săi un caz deosebit. 
"Un  cuplu  uman,  bolnav  de  tuberculoză  şi  
sifilis,  are deja  patru copii.  Unii  au murit  din 
copilărie,  alţii  au  rămas  handicapaţi.  Acum 
este aşteptat cel de-al cincilea copil. 
Aţi  sfătui  acest  cuplu,  întrebă  profesorul,  să 
avorteze  ?  Şi  aţi  pune  asta  în  practică  ?" 
Majoritatea  studenţilor  răspunseră  afirmativ. 
"Procedând  astfel,  spuse  profesorul, l-aţi  fi  
ucis pe Beethoven" ... „Să ştiţi, dar, că Eu 
sunt  Dumnezeu  ...  Eu  dau  viaţă  şi  Eu  
omor,  Eu  rănesc  şi  Eu  tămăduiesc,  şi  
nimeni  nu  poate  scoate  pe  cineva  din  
mâna Mea”. (Deuteronom 32 : 39) 

Bucata de pâine !?
Înnorată era ziua şi întunecată era faţada 
unei case ce nu avea ferestre. Trist era şi 
copilul. În fiecare zi umbla dezorientat şi 
fără ţintă. 
Se furişa în tăcere în ruinele periculoase 
sau se juca cu ceilalţi copii, şi ei tăcuţi şi 
posomorâţi.  Cu  ochi  lipsiţi  de 
expresivitate  privea  mereu  la  ceea  ce 
rămânea  în  mica  tarabă.  Produsele  de 
panificaţie  stăteau  expuse  în  vitrinele 
magazinului. 
Copilul venea zilnic pe aici. În fiecare zi 
de când acest urât război făcuse din acest 
oraş  prietenos  unul  trist  şi  neprimitor. 
Totuşi se întâmplă ceva neobişnuit, ceva 
despre care nu se auzise în acele vremuri 
triste: femeia brutarului îl chemă pe copil 
în magazinul de pâine. 
Când se întoarse, copilul era transformat: 
ochii îi străluceau şi el ţopăia de bucurie 
ţinând ceva la piept ; probabil o comoară, 
sau oricum ceva valoros. 
Cu  un  zâmbet  pe  buze  îi  întinse  ceva 
bunicii : îi dădu o bucată de pâine. Uneori 
Dumnezeu  îngăduie  pierderile  tocmai 
pentru  ca  omul  să  realizeze  câte  lucruri 
are ... în loc de-a fi nemulţumit, privind la 
câte lucruri nu are ! Pentru ce trebuie să-I 
mulţumim Lui Dumnezeu ? În primul rând 
pentru  viaţă.  Apostolul  Pavel  spunea  : 
„Dar,  mulţumită ajutorului lui Dumnezeu,  
am rămas în viaţă până în ziua aceasta ; şi  
am  mărturisit  înaintea  celor  mici  şi  celor 
mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce 
au  spus  Prorocii  şi  Moise  că  are  să  se  
întâmple ... ”. (Faptele Apostolilor 26 : 22) 

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Amende honorable (fr. „Amendă onorabilă”) - 
Expresie de origine franceză pe care o întâlnim 
în limbile multor popoare. Înseamnă  a-ţi cere 
iertare  prin  recunoaşterea  greşelii.  Dar 
expresia  n-are nimic în  comun cu amenda în 
înţelesul  ei  de  azi,  şi  câteodată  nu-i  nici 
onorabilă ! „Amenda onorabilă”, a fost până la 
revoluţia franceză o pedeapsă care consta în a-
ţi  recunoaşte public  vina  unor anumite crime 
săvârşite,  de  obicei  în  materie  de  sacrilegii. 
Vinovatul era adus în piaţă,  cu capul gol şi cu 
picioarele  goale,  şi  acolo  în  faţa  mulţimii 
trebuia să-şi recunoască fapta infamantă.  Prin 
extindere, s-a ajuns încă de mult la aplicarea ei 
în cazul unor simple greşeli sau scăpări.


	Vindecarea unui îndrăcit
	Schimbarea la faţă

