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Editorial. Învierea Domnului Isus ! 

„În aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere ... Drept  
răspuns, Isus le-a zis : „Vă rătăciţi  ! Pentru că nu cunoaşteţi  nici Scripturile,  nici  
puterea lui Dumnezeu ... Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de 
Dumnezeu,  când  zice  :  „Eu  sunt  Dumnezeul  lui  Avraam,  Dumnezeul  lui  Isaac  şi  
Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor  
vii.” Noroadele care ascultau au rămas uimite de învăţătura lui Isus.” (Matei 22 : 23, 
29, 31 – 33). Cui Îi spuneau saducheii că nu are cum să existe Învierea ? Celui ce 
este Învierea şi Viaţa ! În Ioan 11 : 25 - 26, apostolul Ioan a notat cuvintele Domnului 
Isus : „Isus i-a zis : „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi  
murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.  Crezi lucrul  
acesta  ?”  Saducheii  şi  urmaşii  lor,  din  secolul  XXI,  susţin  că  nu  are  cum să  fie 
Învierea!? De ce ? Din cauză că nu cunosc Scripturile,  adică toată Biblia,  (ci  doar 
anumite pasaje din ea) ! Şi cei de atunci şi noi cei de azi, avem atâtea exemple din 
Biblie, atât din Vechiul Testament, (în care sunt descrise învieri din morţi, care au fost 
făcute pe vremea lui Ilie şi a lui Elisei de exemplu), cât şi din Noul Testament ! Există 
şi versete în care este scris clar despre învierea din morţi !

Saducheii  erau urmaşii lui Ţadoc, marele preot. Erau ceea ce la ora actuală 
numim teologi  liberali.  Ei  luau  /  iau  din  Biblie  ce  vor,  (exact  ceea  ce  le  susţine 
convingerile  religioase),  dar  neglijează  partea  supranaturală  din  Cuvânt,  (având  în 
minte explicaţii despre modul în care trebuie să fie interpretate pasajele respective). 

Dar  oare  cum  arată  Biblia  care  este  în  mintea  mea  ?  Cred  în  Învierea 
Domnului Isus ?  Apostolul Pavel scria : „ ... Hristos a înviat din morţi, cum zic unii  
dintre voi că nu este o înviere a morţilor ? ... Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am  
pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii ! Dar  
acum,  Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit  

Şi  duminica  aceasta  (seara),  cu 
ajutorul  lui  Dumnezeu,  vom avea 
un invitat. Vă aşteptăm cu drag !

31 Căci învăţa pe ucenicii Săi şi zicea : „Fiul  
omului  va fi  dat  în mâinile  oamenilor;  ei  Îl  
vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî,  
va  învia.”  32  Dar  ucenicii  nu  înţelegeau 
cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe.

Cine este cel mai mare?
33 Apoi au venit la Capernaum. Când era în  
casă, Isus i-a întrebat : „Despre ce vorbeaţi  
unul cu altul pe drum ?”  34  Dar ei tăceau,  
pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să 
ştie cine este cel mai mare.  35  Atunci Isus a  
şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a  
zis  :  „Dacă  vrea  cineva  să  fie  cel  dintâi,  
trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi  
slujitorul tuturor !” 36 Şi a luat un copilaş şi  
l-a  aşezat  în  mijlocul  lor  ;  apoi  l-a  luat  în  
braţe  şi  le-a  zis  :  37  „Oricine  primeşte  pe 
unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă  
primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe  
Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce  
M-a trimis pe Mine.”

Pricinile de păcătuire
38 Ioan I-a zis: „Învăţătorule,  noi am văzut  
pe un om scoţând draci în Numele Tău ; şi l-
am oprit,  pentru că nu venea după noi.” 39 
„Nu-l  opriţi”,  a răspuns Isus,  „căci  nu este  
nimeni care să facă minuni în Numele Meu, şi  
să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.  
40 Cine nu este împotriva noastră este pentru  
noi.  41 Şi oricine vă va da de băut un pahar  
cu  apă,  în  Numele  Meu,  pentru  că  sunteţi  
ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-
şi va pierde răsplata. (Continuare în nr. viitor)

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 9
„Până când voi fi cu voi ? Până când vă voi  
suferi ? Aduceţi-l  la Mine.” 20 L-au adus la  
El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a  
scuturat cu putere; copilul a căzut la pământ  
şi se zvârcolea făcând spumă la gură. 21 Isus  
a întrebat pe tatăl lui :  „Câtă vreme este de  
când îi vine aşa ?” „Din copilărie”, a răspuns  
el. 22 „Şi de multe ori duhul l-a aruncat când  
în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă  
poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.”  
23 Isus a răspuns : „Tu zici : „Dacă poţi !”… 
Toate  lucrurile  sunt  cu  putinţă  celui  ce  
crede !” 24 Îndată tatăl copilului a strigat cu  
lacrimi : „Cred, Doamne !  Ajută necredinţei  
mele !” 25 Când a văzut Isus că norodul vine  
în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat  
şi i-a zis : „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să  
ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri  
în  el.”  26  Şi  duhul  a  ieşit,  ţipând  şi  
scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas  
ca mort, aşa că mulţi ziceau : „A murit !” 27 
Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi  
el s-a sculat în picioare. 28 Când a intrat Isus  
în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte :  
„Noi  de  ce  n-am  putut  să  scoatem  duhul 
acesta ?” 29 „Acest soi de draci”, le-a zis El,  
„nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.”

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
30  Au  plecat  de  acolo  şi  au  trecut  prin  
Galileea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece.



prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.  Şi, după cum toţi mor în Adam, tot  
aşa, toţi vor învia în Hristos ; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod  
; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos”. (I Corinteni 15 : 12, 19 - 23) 

Învierea va avea loc, fie că eu cred, fie că nu cred ! Dar de înviere, (de viaţa 
veşnică împreună cu Isus), vor avea parte numai cei ce sunt ai Lui ! Apostolul Pavel 
scria că : „Domnul cunoaşte pe  cei ce sunt ai Lui”; şi : „Oricine rosteşte Numele  
Domnului să se depărteze de fărădelege !” (2 Timotei 2 : 19) Cum pot să devin al Lui 
Hristos  ?  În  ziua  Cincizecimii  apostolul  Petru  a  fost  întrebat  exact  acest  lucru  : 
„Fraţilor, ce să facem ?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat  
în Numele lui  Isus Hristos,  spre iertarea păcatelor voastre ; apoi  veţi  primi darul  
Sfântului Duh”. (Faptele Apostolilor 2 : 37 – 38) Eşti al Lui Christos ?
Povestiri cu tâlc                                  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii 

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AIA  =  Şoim,  Uliu,  Vultur.  Localitate 
(Neemia 11 : 31).  Persoane (Geneza 36 : 24 ; 
II Samuel 3 : 7).
•  AIALON  =  1.  Valea  sau  Locul  cerbilor, 
Ţinut bogat în vânat.  2. Locul stejarilor.  3. 
Uită-te  încoace. 4.  Un  lanţ.  5. Puternic. 
Cetate  canaanită  (Iosua  10  :  12) •  AIAT = 
Oraşul verde. Localitate (Isaia 10 : 28).
•  AIEFIM = Ostenit  (Epuizat). Localitate (II 
Samuel  16  :  14).  •  AIN =  Izvor,  Fântână, 
Ochi  (de apă). Numele unor izvoare (Numeri 
34 : 11 ; I Samuel 29 : 1) Numele unei cetăţi 
(Ios. 15 : 32).  • AIN - HAIROT = 1. Izvorul 
fiorului. 2.  Bătăile  inimii.  Un  izvor 
(Judecători 7 : 1)

Un ofiţer istorisea : 
„Eram la  un  regiment  cu  recruţi  ce veniseră 
numai de câteva zile. Într-o dimineaţă, mă pun 
să aleg pe cei ce ştiau vreo meserie. 
Îmi aşez soldaţii şi încep cu cei ce se pricep la 
rotărit : 
– Rotarii să păşească înainte ! strig eu. Câţiva 
feciori păşesc înainte. Îl întreb pe cel dintâi : 
– Dar, tu băiete, unde ai învăţat rotăritul ? 
–  Să trăiţi  domnule  căpitan,  eu nu-s  rotar… 
mă cheamă numai Ion Rotariu,  dar  de când 
sunt nu am lucrat la roţi”. Ofiţerul făcea haz de 
această întâmplare. 
Eu însă văd în ea un tâlc creştinesc. Şi pe cei 
mai  mulţi  oameni  de  azi  îi  cheamă  numai 
„creştini”,  dar  pentru  Christos  şi  sufletul  lor 
lucrează tot atât de mult cât spunea „Rotariul” 
din militărie că a lucrat la roţi. 
Poartă creştinii  nume frumoase de sfinţi,  dar 
faptele lor sunt urâte, fapte de păgâni. Creştini 
cu  numele,  păgâni  cu  faptele. (Iosif  Trifa) 
Creştin este cel ce-L urmează pe Christos ! 

•  Flavius :  Intrat în onomastica românească din 
secolul trecut, pe cale cultă, Flavius (fem. Flavia) 
reproduce aceleași nume romane cunoscute încă 
din  epoca  veche.  În  mod  curent,  Flavius  este 
considerat  un  derivat  adjectival  de  la  flavus- 
„blond”,  (neologismele  românești  de  origine 
franceză  bleu  și  bleumarin fac parte din aceeași 
familie). Deosebit de frecvent în epoca imperială, 
Flavius este  unul  dintre  cele  mai  bine  atestate 
nume din inscripțiile creștine de la Roma.
• Filoteia( Filofteia): Din ce în ce mai puțin folosit 

Versetul săptămânii 
„În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El,  

printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom 
fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare 

cu a Lui”. (ROMANI 6 : 5)

Cartea veche      149. Învierea mor ilorț
Un  misionar  ajunse  în  Africa  spre  a  vesti 
Evanghelia  unui  trib,  care avea un rege cu 
numele : „Macaba”. Misionarul începu a vesti 
despre Isus i când a spus c  mor ii vor învia,ș ă ț  
s lbaticii  r maser  uimi i.  -ă ă ă ț „Nu  e  a a,  cș ă  
mor ii nu vor învia ?ț ”- îi spuse regele Macaba 
îngrozit. Misionarul îns  îi r spunse : - „ă ă Aceea 
ce am zis nu e numai o credin , ci este unță  
adev r !ă ” -„Va învia i tat l meu ?ș ă ” -„Da iș  
el”. -„Cei c zu i în r zboiu, i sclavii mei, doară ț ă ș  
nu  ?”  -„ i  ei  vor  învia  !Ș ”  Regele  cuprins  de 
nelini te, s  întoarce spre sfetnici i le zice : ș ă ș
-„A- i  auzit  voi  în elep ilor,  ce  sus ine  acestț ț ț ț  
str in  ?ă ”  Dup  o  clip  de  ezitare  parc ,  seă ă ă  
adreseaz  iar  misionarului : - „ă ăș P rinte, e tiă ș  
un mare înv at i toate cuvintele tale m-auăț ș  
bucurat, îns  din învierea tuturora din mor iă ț  
nu va fi  nimic,  i  nici  nu voesc  s  aud maiș ă  
mult despre ea ! Mor ii nu pot s  învie. Dar,ț ă  
nici s  nu învie !ă ” -„De ce s  nu vorbesc despreă  
înviere mai mult ?” zise misionarul mirat. 
Regele sare sus, apuc  cu mâna pumnalul, îlă  
învârte te amenin tor în jurul s u i strig  :ș ță ă ș ă  
„Eu Macaba am ucis mii de oameni în via ,ță  
dac  ace tia vor învia cu to ii, ce vor face cuă ș ț  
mine  ?  Nu !  Ei  s  nu  învieă ”.  Macaba a zis, 
ceea-ce  mul i  oameni  din  zilele  noastreț  
judec  : ă Nu e permis s  învie, altcum eu suntă  
pierdut !   Cu toat  dreptatea ...  care va fiă  
soartea  ta  „iubite  cre tine”  dac  ar  înviaș ă  
tat l i mama ta de cari i-ai b tut joc, ca să ș ț ă ă 
ajungi  mai  repede  la  avutul  lor,  dac  voră  
învia  fra ii  i  surorile,  pe  cari  ai  c utat  s -iț ș ă ă  
tragi pe sfoar , pentru a- i însu i o parte maiă ț ș  
mare din avu ia p rinteasc  ...  ț ă ă dac  ar  înviaă  
nenoroci ii i cer etorii, fa  de cari te-ai ar tat aț ș ș ță ă  
fi o inim  de piatr  ?! ă ă O s  învie mor ii cre tine !ă ţ ş

Proverbe latine despre îndrăzneală
•  Să  îndrăzneşti  numai  atât  cât  îţi  stă  în 
putere.  •  Îndrăzneala  este  apanajul  vârstei 
tinere, prevederea – a bătrâneţii. 
• Îndrăzneala unuia creşte în raport cu frica 
celuilalt. • Arătându-te îndrăzneţ, maschezi o 
frică  mare.  •  Îndrăzneala  creşte  odată  cu 
experienţa. • Îndrăzneala este socotită drept 
scut. • Cutezanţa în situaţii grele este ca un 
sfat.  •  În  momente  de îndoială  îndrăzneala 
valorează  foarte  mult.  (Din  Proverbe  şi  
cugetări latine,  Editura Albatros, Bucureşti, 
1976).

De-ale copiilor ... 
Un băieţel,  pe  nume Jonathan  Foerster,  s-a 
născut handicapat fizic şi cu un uşor handicap 
psihic.  Părinţii  săi  sufereau  mult  din  cauza 
aceasta. La vârsta de 12 ani a mers la şcoală 
şi era într-o clasă cu 15 copii normali. Cu greu 
a acceptat învăţătoarea ca Jonathan să facă 
parte din efectivul acestei clasei. 
Ea voia să-l dea la o şcoală ajutătoare. Aici, cu 
toată  bunăvoinţa  ei,  Jonathan  nu  făcea  mai 
nici un progres. Cu greu putea să scrie şi să 
vorbească.  A  venit  primăvara  şi  copiii  se 
bucurau  de  apropierea  sărbătorii  Paştelui. 
Învăţătoarea  le-a  povestit  copiilor  istoria 
învierii lui Isus şi, pentru a sublinia schimbarea

adică  trecerea  de  la  moarte  la  noua  viaţă, 
învăţătoarea a dat fiecărui copil câte un ou din 
plastic  în  care,  acasă,  să pună ceva  care să 
reprezinte noua viaţă. A doua zi copiii au readus 
ouăle, le-a înapoiat învăţătoarei şi aceasta le-a 
deschis. În primul ou găsi o floare. 
"Da, spuse învăţătoarea,  floarea este luată din 
natură, este semnul unei noi vieţi". Un copil din 
spatele clasei a ridicat mâna şi a spus:  "Este 
oul  meu!"  În  al  doilea  ou  era  un  fluture  din 
plastic: "Cu toţii  ştim că dintr-o omidă atât  de  
urâtă ia naştere un fluture aşa de minunat". Al 
patrulea ou era neobişnuit de uşor. L-a deschis 
şi  acesta  era  gol.  "Acesta  era  precis  al  lui  
Jonathan”,  s-a  gândit  ea.  „Probabil  că  nu  a 
înţeles ce trebuia să facă cu oul. Ce păcat că  
am uitat să-i spun mamei sale!" Deoarece nu a 
vrut  să-l  pună  într-o  situaţie  jenantă,  fără  să 
spună nici un cuvânt, a pus oul deoparte şi a 
întins mâna să ia un altul. Deodată Jonathan s-
a  anunţat  că  vrea  să  spună  ceva.  "Doamna 
învăţătoare, de ce nu vreţi să vorbiţi despre oul  
meu?" Încurcată, învăţătoarea a răspuns: "Dar, 
Jonathan,  oul  tău  e  gol!"  El  a  privit  direct  în 
ochii ei şi a spus: "Da, dar şi mormântul lui Isus  
a fost gol!" Pentru o vreme nimeni nu a scos 
nici un cuvânt. Când învăţătoarea şi-a revenit, l-
a întrebat pe Jonathan: "Ştii tu de ce mormântul 
era gol?" "Da, a răspuns el,  Isus a fost omorât 
şi pus în mormânt. Dar Tatăl său l-a înviat din 
morţi!" Învăţătoarea a fost profund impresionată 
de  răspunsurile  copilului.  Acest  băiat  ciudat, 
care  era  considerat  înapoiat  mintal,  a  înţeles 
adevărul Învierii mai bine decât toţi ceilalţi copii.
Peste trei luni Jonathan a murit. Nu mică a fost 
mirarea  celor  veniţi  la  înmormântare  să-şi  ia 
rămas bun de la el, când au văzut pe capacul 
sicriului cincisprezece coji de ou ...
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