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Editorial. Duminica Tomii sau Importanţa Învierii Domnului Isus ! 

„Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi  
ucenici i-au zis deci : „Am văzut pe Domnul !” Dar el le-a răspuns : „Dacă nu voi vedea în  
mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi  
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” 

După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe  
când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis : „Pace vouă !” Apoi a zis lui  
Toma : „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele ; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta  
Mea ; şi nu fi  necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis : „Domnul meu şi  
Dumnezeul meu !” „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au 
văzut, şi au crezut.” (Ioan 20 : 24 – 29)

I. Importanţa slujbelor Bisericii / a întâlnirii cu ceilalţi creştini. Ioan (care a fost un 
martor ocular), a notat că : „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a 
venit Isus”. Era dintre ei, dar a ales să nu fie cu ei ! Absenţa de la adunarea credincioşilor, (de la 
Biserică),  ne poate costa !  Tot Ioan a scris ce s-a întâmplat în duminica următoare, când la 
întâlnirea lor era prezent şi Toma : 

„După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă ; şi era şi Toma împreună cu ei”. 
(v. 26) Dacă el şi-a făcut partea lui, a avut parte de prezenţa Domnului !  Domnul Isus I Se 
putea arăta lui Toma şi când nu era la Biserică, atunci când îşi vedea de ale lui, dar a ales să 
vină exact atunci când ucenicii erau împreună. De ce ?

Ucenicii aveau aceeaşi promisiune, pe care o avem şi noi : „Căci acolo unde sunt doi  
sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”. (Matei 18 : 20) Fiecare Biserică 
are un anumit număr de membri. Adunarea se poate ţine şi fără tine,  (cum s-a ţinut şi fără 
Toma), dar dacă lipseşti ... tu eşti cel ce pierde ! Astăzi ai fost la Biserică ? Toma nu putea să 
creadă  ceea  ce  pentru  toţi  ceilalţi  era  un  fapt  evident  :  Christos  era  Înviat  ! 

II. Importanţa respectării duminicii ca zi de odihnă. Duminica de astăzi este numită 
Duminica Tomii. De ce duminica ? Învierea Domnului Isus a fost într-o duminică, adică : „ziua 
întâi a săptămânii” (Luca 24 : 1) sau „ ... ziua dintâi a săptămânii”, expresia pe care o folosesc 

În fiecare duminică, cu ajutorul lui  
Dumnezeu,  vom  avea  slujbe  în 
Biserică ! Vă aşteptăm cu drag !

început  iarăşi  să-i  înveţe.  2  Au venit  la  El  
fariseii ; şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat  
dacă  este  îngăduit  unui  bărbat  să-şi  lase  
nevasta. 3 Drept răspuns, El le-a zis : „Ce v-a  
poruncit Moise ?”  4 „Moise”, au zis ei,  „a  
dat  voie  ca  bărbatul  să  scrie  o  carte  de 
despărţire şi s-o lase.” 5 Isus le-a zis : „Din  
pricina  împietririi  inimii  voastre  v-a  scris  
Moise porunca aceasta. 6 Dar de la începutul  
lumii „Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească 
şi parte femeiască. 7 De aceea va lăsa omul  
pe tatăl  său şi  pe mama sa şi  se va lipi  de 
nevasta sa. 8 Şi cei doi vor fi un singur trup.”  
Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. 
9 Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă.”  10 În casă, ucenicii L-au întrebat  
iarăşi asupra celor de mai sus. 11 El le-a zis :  
„Oricine  îşi  lasă  nevasta  şi  ia  pe  alta  de  
nevastă preacurveşte faţă de ea ; 12 şi dacă o  
nevastă  îşi  lasă  bărbatul  şi  ia  pe  altul  de  
bărbat preacurveşte.”

Copilaşii
13 I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de  
ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.  
14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat  
şi le-a zis : „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine  
şi nu-i opriţi  ; căci Împărăţia lui Dumnezeu  
este  a  celor  ca  ei.  15 Adevărat  vă  spun  că  
oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu 
ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în  
ea  !”  16  Apoi  i-a  luat  în  braţe  şi  i-a  
binecuvântat,  punându-Şi  mâinile  peste  ei.  
(Continuarea în numărul viitor).

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 9
42 Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe 
unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi  
mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră 
mare de moară şi să fie aruncat în mare.  43 
Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o ;  
este  mai  bine  pentru  tine  să  intri  ciung  în  
viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în  
gheenă,  în  focul  care  nu  se  stinge,  44 unde 
viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge. 45 
Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-
l ; este mai bine pentru tine să intri în viaţă  
şchiop,  decât  să  ai  două  picioare,  şi  să  fii  
aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,  
46 unde viermele lor nu moare, şi focul nu se  
stinge. 47 Şi dacă ochiul tău te face să cazi în 
păcat,  scoate-l;  este  mai  bine pentru tine să 
intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un  
ochi, decât să ai doi ochi, şi să fii aruncat în  
focul gheenei, 48 unde viermele lor nu moare,  
şi focul nu se stinge.  49 Pentru că fiecare om 
va fi sărat cu foc, şi orice jertfă va fi sărată cu  
sare.  50 Sarea este bună ; dar dacă sarea îşi  
pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi  
puterea aceasta ? Să aveţi sare în voi înşivă şi  
să trăiţi în pace unii cu alţii.”

CAPITOLUL 10
Desfacerea căsătoriei

1 Isus a plecat de acolo şi a venit în ţinutul  
Iudeii,  dincolo  de  Iordan.  Gloatele  s-au 
adunat din nou la El ; şi, după obiceiul Său, a



Matei, Marcu şi Ioan 20 : 1, (a se vedea Matei 28 : 1, Marcu 16 : 2 şi Ioan 20 : 1).  
De ce trebuie să punem accent pe această zi ? Deoarece creştinismul este diferit de 

sistemul mozaic, (în care ziua de odihnă este în ziua a şaptea, sâmbăta). În Exod 20 : 8 – 10 
scrie : „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul  
tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău ... ”.

Primii creştini au sărbătorit duminica. Luca era împreună cu apostolul Pavel, atunci 
când scrie că : „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea”. 
(Faptele Apostolilor 20 : 7)De la apostoli au învăţat şi urmaşii lor care este voia lui Dumnezeu : 
să sărbătorească duminica. Apostolul Pavel scria : „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi  
să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi  
veni eu”. (I Corinteni 16 : 2) 

III. Importanţa credinţei în Domnul Isus.  Atunci când ajunge în casa lui Corneliu, 
Petru explică : „Noi suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au 
omorât, atârnându-L pe lemnDar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate, nu la  
tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am 
băut împreună cu El după ce a înviat din morţi. 

Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de 
Dumnezeu  Judecătorul  celor  vii  şi  al  celor  morţi.  Toţi  prorocii  mărturisesc  despre  El  că  
oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor”. (Faptele Apostolilor 10 : 39 
– 43) „ ... prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire ... ”. (Romani 10 : 10)
De-ale copiilor ...                              Rubrica sufletului nemântuit

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ALABASTRU  =  Alb ca zăpada.  Varietate 
de marmură din care se confecţionau diferite 
vase şi obiecte de ornament (Matei 26 : 7).
•  ALAMALEC = 1.  Împărăţii.  2. Împărăţia 
lui  Dumnezeu.  3.  Dumnezeu  este  Rege. 
Cetate canaanită (Iosua 19 : 26) 
•  ALAMET =  1.  Acoperire, Ascundere, Loc 
de  adăpost,  Ascunziş.  2. Putere  tânără, 
Tinereţe. Un israelit (I Cronici 7 : 8).
•  AHZAI =  1.  Cel  care  mă  ţine  sau  mă 

•  Florin:  În  onomastica  românească  modernă 
sunt frecvent folosite un mare număr de prenume 
care  pot  fi  încadrate  în  aceeași  familie  a  cărei 
temă este  Flor -  :  Florea, Floarea, Florentina, 
Florentin,  Florența,  Florian,  Floriana,  Florin, 
Florina.  Semnificația  numelui  Flora era 
binecunoscută romanilor, întrucât are la bază un 
radical  italic  flo-  ,  reprezentat  în  latină  de  flos,  
floris, devenit în română  floare.  Florens provine 
de la florens, florentis „înfloritor”/ floreo „a înflori”. 

Versetul săptămânii 
„Cel rău dobândeşte un câştig înşelător,  
dar cel ce seamănă neprihănirea are o  
adevărată plată”. PROVERBE 11 : 18

Cartea veche 
119. Isus Hristos este Dumnezeu.

Napoleon  I.  marele  împ rat  Fran ei  peă ț  
vremea când era exilat în insula Sfânta Elena, 
zicea urm toarele despre Mântuitorul :ă
„Alexandru cel Mare, Macedonul,  cuceritorul  
al  Asiei  (356  -  323),  Iuliu  Cesar,  st pân  iă ş  
dictator  al  Romei  (100  44  a.H.),  Carol  cel  
Mare,  regele Fran ei i  împ rat al  Apusuluiț ș ă  
(743 - 814) i Eu, Napoleon (1804 – 1821), amș  
isbutit s  zidim mari împ r ii,  dar pe ce seă ă ăț  
întemeiau  toate  acestea  ?  Pe  putere.  Isus  
Hristos  singur  a  întemeiat  împ r ia  sa  peă ăț  
dragostea i pân  azi milioane sunt gata sș ă ă  
moar  pentru  Dânsul.  Dup  timp  de  18ă ă  
veacuri,  Isus  Hristos  are  i  ast zi  aceia iș ă ș  
putere.  El  cere  un  lucru  pe  care  filozoful  îl  
caut  în  sufltetul  aproapelui,  p rintele  înă ă  
copiii s i,  b rbatul în femeia sa i fratele laă ă ș  
frate.  Isus  cere  inima  omului,  i  o  cereș  
întreag . i omul se lipe te cu tot sufletul deă Ș ș  
împ r ia lui Cristos. Iubirea lui Isus este maiă ăț  
presus  de  puterile  omene ti.  i  aceasta  îmiș Ș  
dovede te c  Isus Hristos este Dumnezeuș ă ”.

Proverbe latine despre înşelătorie
• A ascunde o înşelătorie este, de fapt, tot o 
înşelătorie.  •  Înşelătoria  se  răsfrânge 
asupra celui care o comite. • Înşelătorul nu 
va obţine niciodată vreun câştig. • Legea a 
apărut fiindcă a apărut înşelătoria.  •  Nu te 
încrede  în  expresia  feţei  cuiva.  •  Prima 
impresie îi înşeală pe mulţi.  •  Deseori un 
lucru -  de nimic costă foarte scump.  •  A 
primi  ceea  ce  nu  poţi  restitui,  înseamnă 
înşelătorie. • Să te fereşti întotdeauna de 
cel care te-a înşelat şi numai o singură 
dată. • O înşelătorie înlătură pe alta. 
•  Uneori  suntem  înşelaţi  de  aparenţa 
binelui.  •  Prin  cuvinte,  omul  linguşitor 
ascunde în gând o înşelătorie. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  În timp ce un bărbat, a cărui 
căsnicie  nu  mergea  bine,  căuta  un  sfat,  un  om  cu 
experienţă îi spuse : „Trebuie să înveţi s-o asculţi pe soţia 
ta cu atenţie”. Bărbatul luă acest sfat şi-l puse în practică. 
Apoi veni la înţelept peste o lună şi-i spuse : „Am învăţat  
să ascult cu atenţie orice cuvânt pe care-l rosteşte soţia  
mea”. Înţeleptul, zâmbind, îi spuse : „Acum du-te acasă 
şi fii atent la orice cuvânt pe care ea nu-l rosteşte” !

De unde ştii că Dumnezeu te-a iertat?
La un dineu, se  găsea, printre musafiri, şi un 
ateu – care era un om rău, lipsit de credinţă - 
el l-a întrebat la un moment dat pe creştinul 
de alături : 
-  De  unde  ştii  tu  că  Dumnezeu  te-a  iertat  
pentru  păcatele  tale  sau  că  îţi  ascultă 
rugăciunile,  când,  de fapt,  nu vezi  nimic  din 
toate acestea ? 
- Dar tu, îl întrebă la rândul său creştinul, de 
unde ştii  dacă este zahăr în ceaiul pe care îl  
bei acum ? 
-  Cum  de  unde  ?  Simt  gustul  zahărului. 
-  Deci  ştii  că este zahăr în  ceaiul  tău,  chiar 
dacă nu-l vezi. E, tot aşa simt şi eu dragostea 
lui  Dumnezeu  în  inima  mea.  Sufletul  meu 
îngreunat  de  păcate  se  simte  izbăvit  prin 
puterea Sfântului Duh ... rugăciunile îmi înalţă 
sufletul  ce  nu-şi  găseşte  liniştea  decât  la 
Dumnezeu. Dragostea  nu  o  vezi  cu  ochii 
trupului, ci cu ochii sufletului !
"Când  am  ajuns  la  iubire,  am  ajuns  la 
Dumnezeu." 
În Psalmul 32 : 5, David ... după multe luni 
de  apăsare  sufletească  ajunge  să  spună  : 
„Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu  
mi-am ascuns fărădelegea. Am zis : „Îmi  
voi  mărturisi  Domnului  fărădelegile!”  Şi  
Tu ai iertat vina păcatului meu”. 

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A merge la Canossa –  Canossa e o localitate 
foarte  mică  din  apropierea  oraşului  italian 
Modena, dar foarte vestită, datorită faptului că 
acolo, acum 900 de ani, papa Grigore al VII-lea 
l-a  supus pe împăratul  Henric  al  IV – lea  al 
Germaniei, care fusese excomunicat, (după ce 
multă  vreme  dusese  o  luptă  înverşunată 
împotriva  înaltului  pontif).  Între  altele, 
împăratul  a  fost  obligat  să  se  târască  în 
genunchi  pe  zăpadă,  îmbrăcat  în  sac  şi  cu 
picioarele  goale.  Expresia  indică  pe  cel  care, 
după ce a rezistat mult timp, vine să se plece !

O fetiţă (care în urmă cu aproximativ 50 de ani 
era  în  clasa  a  treia),  a  scris  o  compunere 
numită : „Mâini de mamă”. „Într-o mână ţine 
tigaia şi găteşte. Într-alta are o cârpă şi şterge 
masa.  Cu altă  mână dă  ceva de băut  celor  
mai  mici.  Cu  altă  mână  pregăteşte  masa 
pentru tata şi pentru noi, copiii. Cu altă mână 
dă unui cerşetor de la uşă câţiva bănuţi ..." În 
timp ce învăţătoarea citea această compunere 
ciudată, câteva colege începuseră să râdă. De 
aceea,  ea  se  opri  şi  o  întrebă  pe  fetiţă  : 
„Christine, câte mâini are mămica ta de fapt ?" 
Christine nu a fost surprinsă de întrebare. Se 
ridică  în  picioare  şi  povesti  :  "Mama  mea 
are ... mama mea are : două mâini pentru tata, 
două mâini pentru fiecare din cei şapte copii,  
două mâini pentru servitor, două mâini pentru 
animalele din fermă, două mâini pentru lumea 
nevoiaşă, două mâini pentru bunul Dumnezeu 
când se roagă... şi apoi încă două mâini dacă 
mai  e  nevoie  de  ceva.  În  total  douăzeci  şi  
sase de mâini”. (Sursa  întâmplărilor : Internet)
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