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Editorial. Căsătoria ! 

Căsătoria este  o :  „Uniune legală, liber consimțită între un bărbat și  o femeie  
pentru întemeierea unei familii”. 

I. La căsătorie se ajunge prin învoire sau înţelegere reciprocă. Este momentul 
din care un bărbat şi o femeie decid să mergă împreună, până la sfârşitul vieţii ! Singura 
condiţie  cerută  în  Noul Testament,  este  ca  amândoi să  fie  credincioşi.  Apostolul  Pavel 
spunea : „ ... să se mărite cu cine vrea ; numai în Domnul”. (I Corinteni 7 : 39)

II. Căsătoria se menţine tot prin bună învoire. Apostolul Pavel scria în cartea I 
Corinteni  7  :  5,  cum trebuie  să  se  ia  deciziile  în  familie  :  „  ...  prin  bună  învoială”. 
Dumnezeu spunea prin Isaia, (capitolul 28 : 15) că învoiala este un legământ : „Pentru că 
ziceţi : „Noi am făcut un legământ ... am făcut o învoială ... ”. 

În limba română a se învoi înseamnă : A ajunge la o înțelegere, a cădea de acord,  
a se învoi cu cineva ...  A se declara de acord cu ceva, a consimți la ceva ... A trăi în bună  
înțelegere cu cineva, a se înțelege, a se împăca. (Dex) 

Înţelegerea este : „Acțiunea de a (se) înțelege și rezultatul ei ... Comuniune de idei,  
de sentimente ; acord, învoială, învoire”.

III. Ce înseamnă învoire, din punct de vedere Biblic ? Dumnezeu îi întreba pe 
contemporanii lui Amos : „Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi ?”. (Amos 
3 : 3) Expresia fără să fie învoiţi nu este chiar uşor de înţeles. Pentru a o explica vom studia 
şi alte traduceri. 

În traducerea Gala Galaction, acelaşi verset este : „Oare pot merge doi laolaltă,  
fără să se fi înţeles ?”.

În Setuaginta versetul este tradus :  „Oare vor umbla doi laolaltă vreodată,  dacă 
nu se cunosc unul pe altul ?”. În traducerea latină a Bibliei, (Vulgata), expresia folosită 
pentru a se învoi este : nisi conuenerit eis. Verbul conuenio are următoarele sensuri : „a se 
întâlni”,  „a fi  de  acord” şi  „a se  hotărî  împreună”.  Aceştia  sunt  cei  trei  paşi  care  sunt 
necesari pentru a conveni asupra a ceva. 

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

către  alţii  :  „Cine  poate  atunci  să  fie  
mântuit ?” 27 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a  
zis  :  „Lucrul  acesta  este  cu  neputinţă  la  
oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate  
lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

Moştenirea vieţii veşnice
28 Petru a început să-I zică : „Iată că noi am 
lăsat totul şi Te-am urmat.” 29 Isus a răspuns 
: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să 
fi  lăsat  casă,  sau fraţi,  sau surori,  sau tată,  
sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde 
pentru Mine şi pentru Evanghelie 30 şi să nu  
primească acum, în veacul acesta, de o sută 
de  ori  mai  mult  :  case,  fraţi,  surori,  mame,  
copii şi holde, împreună cu prigoniri ; iar în  
veacul viitor, viaţa veşnică.  31 Mulţi din cei  
dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi din cei de  
pe urmă vor fi cei dintâi.”

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
32 Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim ;  
şi  Isus  mergea  înaintea  lor.  Ucenicii  erau  
tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El. Isus a  
luat  iarăşi  la  El  pe  cei  doisprezece  şi  a  
început să le vorbească despre lucrurile care  
aveau să I se întâmple.  33  „Iată”, a zis El,  
„ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat  
în  mâinile  preoţilor  celor  mai  de  seamă  şi  
cărturarilor. Ei Îl  vor osândi la moarte şi-L  
vor da în mâinile Neamurilor, 34 care îşi vor  
bate joc de El,  Îl  vor  bate cu nuiele,  Îl  vor  
scuipa şi-L vor omorî ; dar, după trei zile, va  
învia.”    Cererea fiilor lui Zebedei
35 Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit  ...

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 10
Tânărul bogat

17 Tocmai  când  era  gata  să  pornească  la  
drum,  a  alergat  la  El  un  om,  care  a  
îngenuncheat  înaintea  Lui  şi  L-a  întrebat  :  
„Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc  
viaţa  veşnică  ?”  18  „Pentru  ce  Mă numeşti  
bun ?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât  
Unul singur : Dumnezeu. 19 Cunoşti poruncile  
:  „Să  nu  preacurveşti  ;  să  nu  ucizi  ;  să  nu  
furi ; să nu faci o mărturisire mincinoasă ; să 
nu înşeli ; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama  
ta.”  20  El I-a răspuns : „Învăţătorule,  toate 
aceste  lucruri  le-am  păzit  cu  grijă  din  
tinereţea mea.” 21 Isus S-a uitat ţintă la el, l-a  
iubit şi i-a zis : „Îţi lipseşte un lucru ; du-te de  
vinde  tot  ce  ai,  dă  la  săraci,  şi  vei  avea  o  
comoară  în  cer.  Apoi  vino,  ia-ţi  crucea  şi  
urmează-Mă.”  22 Mâhnit  de  aceste  cuvinte,  
omul acesta a plecat întristat de tot ; căci avea  
multe avuţii. 23 Isus S-a uitat împrejurul Lui şi  
a zis ucenicilor Săi : „Cât de anevoie vor intra 
în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii !” 
24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui.  
Isus  a  luat  din  nou  cuvântul  şi  le-a  zis  :  
„Fiilor,  cât  de anevoie este  pentru cei  ce se  
încred  în  bogăţii  să  intre  în  Împărăţia  lui  
Dumnezeu  !  25 Mai  lesne  este  să  treacă  o  
cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un  
om  bogat  în  Împărăţia  lui  Dumnezeu  !”  26 
Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii 



Aşa trebuie să procedeze orice familie, pentru ca totul să fie bine : se întâlnesc, 
discută amândoi şi hotărăsc împreună, cu bună învoială ! Dacă totul se face conform voii 
Lui Dumnezeu, vor avea şi binecuvântarea Divină ! 

Un exemplu  de bună  învoială,  de  mers  împreună,  pe  acelaşi  drum,  este  cel  al 
păstorilor  care  aud  Vestea  Naşterii  Mântuitorului.  Evanghelistul  Luca  notează  versurile 
cântate de îngeri :  „Slavă lui  Dumnezeu în locurile preaînalte şi  pace pe pământ între  
oamenii plăcuţi Lui.” În continuare Luca arată şi cum se învoiesc păstorii, pentru a merge 
împreună : „După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii  
către alţii : „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a  
făcut cunoscut  Domnul.” S-au dus în grabă şi au găsit  pe Maria, pe Iosif,  şi Pruncul  
culcat în iesle”. (Luca 2 : 14 – 16) Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile, cu tot ce ştie 
El că au nevoie ... şi în special cele două familii care se întemeiază azi !
De-ale copiilor ...                        Rubrica sufletului nemântuit 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Versetul săptămânii 
„Domnul mi Se arată de departe : „Te 
iubesc cu o iubire veşnică ; de aceea îţi  

păstrez bunătatea Mea !”. IEREMIA 31 : 
3

Cartea veche 
120. Isus Mijlocitorul

Istoricul roman Suetonius spune, c  un soldată  
veteran ruga pe Cezar, ca s -i fie martor într-ă
un proces  al  s u.  Lui  Cezar i-a fost  greu să ă 
mearg  cu el la judec torie i voia s  trimită ă ş ă ă 
pe altul în locul s u.ă
Atunci soldatul desf cându- i haina la pieptă ş  
i-a zis : „O Cezar, când via a ta era cândva înţ  
primejdie,  eu  n-am  pus  pe  nimeni  în  locul  
meu,  ci  însumi  am luptat  pentru  tine.  Iată  
ranele,  pe care le-am primit întru ap rareaă  
ta”. 
Cezar a ro it i a plecat îndat  la judec torieş ş ă ă  
pentru a fi martorul veteranului.
A a ni arat  i Isus ranele Sale pe cruce i neş ă ş ş  
strig  prin ele :  „ă Cum, voi  nu voi i  s  face iţ ă ţ  
nimic pentru Mine ? Iat  ranele Mele v  spun,ă ă  
ce am f cut Eu pentru voi !ă ”

Proverbe latine despre întâmplare
•  Cum ne duce soarta. • Întâmplarea te va 
învăţa  minte.  •  Orice  întâmplare  nouă 
aduce diferite surprize. 
• Nu se întâmplă aproape nimic pe care să 
nu-l afle cineva. 
•  Oricine ştie  că  faptele  vor  fi  scoase  la 
lumină chiar şi din întâmplare. 
• Multe i se întâmplă omului – unele dorite 
altele  nedorite.  •  E mai  uşor  de  suportat 
lucrul aşteptat de mult timp. 
• Nimeni n-a ajuns să fie deştept numai din 
întâmplare. • E neplăcut cînd întâmplarea 
îţi răstoarnă planul. 
• Deseori dai peste lucruri de care doreşti 
să te fereşti.  
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Prima zi a căsniciei !
În  prima  zi  a  căsniciei  lor,  soţia  şi  soţul  au 
vorbit  şi  au  ajuns  de  comun  acord  să  nu 
deschidă  uşa  casei  lor  nimănui.  În  acea  zi, 
părinţii  soţului  au  venit  să  îi  vadă.  Tinerii 
căsătoriţi erau în spatele uşii. 
S-au  uitat  unul  la  celălalt,  soţul  a  vrut  să 
deschidă uşa, însă din moment ce au avut o 
înţelegere,  şi-a  dat  seama  că  nu  îşi  poate 
dezamăgi soţia. 
Părinţii  tânărului  au plecat. După un timp, în 
aceeaşi zi, au venit la uşă părinţii fetei. Soţia şi 
soţul s-au uitat unul la celălalt şi, chiar dacă au 
avut o înţelegere, tânăra, cu lacrimi în ochi, a 
spus : 
„Nu  pot  face  asta  părinţilor  mei  !  Îmi  pare 
rău”…  Şi  în  acel  moment,  a  deschis  uşa.
Soţul nu a spus nimic. 
Anii au trecut iar cei doi au avut patru băieţi. 
Cel de-al cincilea copil a fost o fetiţă. Tatăl a 
planificat  o  petrecere  foarte  mare  pentru 
singura  fetiţă  a  familiei…  el  a  invitat  toată 
familia, prietenii şi cunoştinţele.
Mai  târziu,  în  acea noapte,  soţia  l-a  întrebat 
care a fost motivul pentru o petrecere atât de 
mare pentru fetiţă. Când s-au născut băieţeii, 
bărbatul  a  fost  fericit,  însă  nu  a  organizat 
niciun eveniment. 
Soţul i-a zâmbit soţiei, i-a luat faţa între mâini, 
s-a apropiat de ea, a sărutat-o pe buze şi i-a 
răspuns : „Pentru că ea este singura care va 
deschide uşa casei sale pentru mine”. 
Şi la uşa vieţii tale stă Cineva ... Domnul Isus 
spune : „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la 
el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. (Apocalipsa 
3 : 20) Ţi-ai deschis inima pentru Isus ? Astăzi 
şi  acum încă se poate ...  mâine poate fi  prea 
târziu !

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Amicus certus in re incerta cernitur (lat. „Pe 
prietenul  sigur  îl  cunoşti  într-o  împrejurare 
nesigură”).  Sentimentul  prieteniei  a  inspirat 
numeroase cugetări memorabile. Dar parcă nici 
una mai mult decât cea de faţă nu poartă, sub 
pecetea  adevărului  ei,  atâtea  semnături 
celebre : Euripide,  Democrit  ...  Cum maxima 
cuprinde un adevăr verificat în toate epocile şi 
pe toate meridianele, ea a devenit proverb de 
mult  timp  şi  în  multe  graiuri  :  în  română  : 
Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte ;  în 
engleză : A friend in need is a friend indeed. Iar 
un proverb oriental :  Când râzi, te aude toată  
lumea ; când plângi, nu te vede nimeni ...

O  învăţătoare  le-a  cerut  elevilor  să  scrie  o 
compunere  despre  ce  şi-ar  dori  de  la 
Dumnezeu.  La  sfârşitul  zilei,  în  timp  ce 
corecta  lucrările,  a  citit  una  extrem  de 
sensibilă, la care i-au dat lacrimile. 
Soţul  ei,  care  tocmai  ce  intrase  în  casă,  a 
văzut-o  plângând  şi  a  întrebat-o  :  „Ce  s-a 
întâmplat  ?”  Ea  a  răspuns  :  „Citeşte  asta  ! 
Este compunerea unuia dintre elevii mei”.
„Doamne,  în  seara asta vreau să te  rog să 
faci  ceva foarte special.  Transformă-mă într-
un televizor. Vreau să îi iau locul şi să trăiesc  
ca televizorul din casă. 
Aşa aş avea propriul meu loc special şi familia 
mea ar sta în jurul meu zi de zi … aşa voi fi  
luat  în serios când vorbesc.  Vreau să fiu în 
centrul  atenţiei  şi  să  fiu  ascultat  fără 
întreruperi sau întrebări. 
Vreau  să  primesc  aceeaşi  grijă  specială  … 
televizorul o primeşte chiar şi atunci când nu 
funcţionează.  El  se  bucură  de  compania 
tatălui meu când ajunge acasă de la locul de  
muncă, chiar şi atunci când este obosit şi nu  
vorbeşte cu nimeni. Vreau ca mama să vină la 
mine când este tristă şi supărată … nu vreau 
să  mai  fiu  ignorat.  De  asemenea,  vreau  ca 
fratele meu să lupte ca să fie cu mine şi chiar 
să aibă un loc special unde să stea şi să mă 
asculte.
Vreau să simt că familia lasă totul deoparte ca 
să îşi petreacă din nou timp cu mine. 
Doamne, nu Îţi cer prea multe … vreau doar 
să iau locul televizorului din casa mea”.
La  acel  moment,  bărbatul  a  răspuns  : 
„Doamne,  săracul  copil,  ce  părinţi  oribili  
are….”. Profesoara, printre lacrimi, s-a uitat la 
el  şi  i-a  spus  :  „Aceasta  este lucrarea fiului  
nostru” ... (Sursa  întâmplărilor : Internet)

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ALAMOT  =  1.  Tinereţe,  Corul  de  fete 
tinere,  Voci  înalte (Soprane).  2.  Lucruri 
eterne,  Lucruri  viitoare. 3.  Pentru lucruri 
ascunse.  Un  cor,  un  ansamblu  de  voci  şi 
instrumente, un instrument muzical. (I Cronici 
15 : 20, Psalmul 46, titlul).
•  ALELUIA  =  Lăudaţi  pe Iehova (Hallelu-
Iah, în limba ebraică). Cuvânt amintit mai des 
în Psalmi. În N.T., numai în Apocalipsa 19 : 6.

• Fotinia : Rar folosit în onomastica românească, 
Fotinia   are  la  bază  numele  personal  gr. 
Photeine  sau  Photinia,  corespondentul  masc. 
Photinos  sau  Photeinos. Numele grecești sunt 
derivate de la  phos, gen. photos adică „lumină”, 
alții  sunt de părere că este un derivat cu suf. –
inos de la  Phota, numele unei sărbători identice 
cu  Boboteaza  (alături  de  baptizo,  unii  scriitori 
ecleziastici  au  început  să  folosească  și  verbul 
photizo-  „a lumina”). Prin intermediar slav, dar și 
influență neogrecească directă, numele grecești 
pătrund în onomastica română. 
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