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Editorial. Pilda celor zece fecioare (II) 

Ce a spus Domnul Isus că se va întâmpla în perioada dinainte de revenirea Lui ? 
Sunt cel puţin şapte semne :

1. Un amestec al falsului  creştinism cu cel autentic :  „  ...  vor veni mulţi  în  
Numele Meu şi vor zice : „Eu sunt Hristosul !” Şi vor înşela pe mulţi ... Se vor scula mulţi  
proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.”. (Matei 24 : 5, 11) De ce ? Din cauza decăderii 
spirituale care a început în primele secole d.Hr. şi s-a accentuat progresiv. 

Care este scopul ? Omul să nu mai ştie pe cine să creadă. La fel ca pe vremea lui 
faraon,  atunci  când  Moise,  omul  lui  Dumnezeu  îşi  dovedeşte  trimiterea  divină  prin 
minunile făcute. Vrăjitorii imită la început şi ei lucrarea lui Dumnezeu, astfel încât pentru 
un om de atunci, era greu de ales care este originalul şi care este copia. Pentru credincioşii 
sinceri nu este o problemă. Domnul Isus a spus : „Ferice de cei cu inima curată, căci ei  
vor vedea pe Dumnezeu !”. Ei nu sunt oameni perfecţi, dar sunt sinceri ! 

2. Neînţelegerile la nivel de naţiuni : „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie :  
vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul  
tot nu va fi  atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva  
altei împărăţii ...  ”. (Matei 24 : 6 – 7) Să nu uităm că în acele vremuri, aşa ceva era de 
neconceput, fiind pacea romană, care era o pace impusă !

3.  Cutremure şi foamete : „ ...  pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete 
[lit.  deficit  de  alimente] şi  ciume.  Dar  toate  aceste  lucruri  nu  vor  fi  decât  începutul  
durerilor.  ”. (Matei 24 :  7 – 8)  În original nu apare  cuvântul ciumi,  se  vorbeşte despre 
cutremure şi  foamete.  Cuvântul  este  folosit  în  Luca 21 :  11 şi  se  referă  la  epidemie : 
„Extindere a unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare  
de persoane dintr-o localitate, regiune”. (Dex) Epidemii au existat dar începând cu ultimul 
secol au apărut noi epidemii : S.I.D.A., ebola, noi feluri de gripă (aviară, H1N1) etc. 

4. Martiri pentru Christos : „Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî ; şi  
veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu”. (Matei 24 : 9)  

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                   I Samuel 25 : 6

scaunele  celor  ce  vindeau  porumbei.
16  Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas  
prin Templu. 17 Şi-i învăţa şi zicea : „Oare nu  
este scris : „Casa Mea se va chema o casă de  
rugăciune pentru toate neamurile”? Dar voi  
aţi  făcut  din  ea  o  peşteră  de  tâlhari.”  18 
Preoţii  cei mai de seamă şi cărturarii,  când  
au auzit  cuvintele  acestea,  căutau cum să-L 
omoare; căci se temeau de El, pentru că tot  
norodul  era  uimit  de  învăţătura  Lui.
19 Ori de câte ori se însera, Isus ieşea afară  
din cetate.

Puterea credinţei
20 Dimineaţa,  când  treceau  pe  lângă 
smochin,  ucenicii  l-au  văzut  uscat  din  
rădăcini.  21 Petru şi-a  adus aminte de cele  
petrecute şi a zis lui Isus : „Învăţătorule, uite  
că  smochinul  pe  care  l-ai  blestemat  s-a 
uscat.”  22 Isus a luat  cuvântul  şi  le-a zis  :  
„Aveţi credinţă în Dumnezeu ! 23 Adevărat vă 
spun  că,  dacă  va  zice  cineva  muntelui  
acestuia : „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi  
dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede  
că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. 24 
De aceea  vă  spun că  orice  lucru  veţi  cere,  
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-
l veţi avea. 25 Şi, când staţi în picioare de vă  
rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva,  
pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să 
vă  ierte  greşelile  voastre.  26 Dar,  dacă  nu 
iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu  
vă va ierta greşelile voastre.” 
(Continuarea în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 11
5 Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis : „Ce  
faceţi ? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta ?” 6 
Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au  
lăsat să plece. 7 Au adus măgăruşul la Isus, şi-
au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe  
el.  8 Mulţi  oameni  îşi  aşterneau  hainele  pe  
drum,  iar  alţii  presărau  ramuri  pe  care  le  
tăiaseră de pe câmp. 9 Cei ce mergeau înainte 
şi cei ce veneau după Isus strigau : „Osana !  
Binecuvântat  este  Cel  ce  vine  în  Numele  
Domnului  !  10 Binecuvântată este  Împărăţia  
care vine, Împărăţia părintelui nostru David !  
Osana în cerurile preaînalte !” 11 Isus a intrat  
în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a 
uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă  
era  pe  înserate,  a  plecat  la  Betania  cu  cei  
doisprezece.

Smochinul blestemat
12 A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus  
a flămânzit. 13 A zărit de departe un smochin  
care avea frunze şi a venit să vadă poate va  
găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar 
n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea 
smochinelor. 14 Atunci a luat cuvântul şi a zis  
smochinului  :  „În  veac  să  nu  mai  mănânce  
nimeni  rod  din  tine  !”  Şi  ucenicii  au  auzit  
aceste vorbe. 15 Au ajuns în Ierusalim; şi Isus  
a intrat în Templu. A început să scoată afară  
pe cei  ce vindeau şi  cumpărau în Templu; a  
răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi



5. Relaţii rupte între credincioşi : „Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe  
alţii şi se vor urî unii pe alţii”. (Matei 24 : 10) 

6. Creştinism cu numele : „ ... din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor  
mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit”. (Matei 24 : 12 – 13)

7. Evanghelia va fi auzită de toţi oamenii de pe pământ : „Evanghelia aceasta a 
Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ... Atunci va veni sfârşitul”. (Matei 24 : 14) 
Semnele arată că sfârşitul este aproape. Omul înţelept se pregăteşte de întâlnirea cu Isus !
De-ale copiilor ...                        Rubrica sufletului nemântuit 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Versetul săptămânii 
„Primeşte învăţătură din gura Lui şi  

pune-ţi la inimă cuvintele Lui”. IOV 22 : 22

Cartea veche     124. Invidia
În saloanele Împ ratului  prusiac Frideric  s-aă  
pus odat  întrebarea : care leac are efect maiă  
binef c tor  asupra  capacit ii  de  vedere  aă ă ăț  
ochilor ? Unii se declarau pentru ametist, al iiț  
pentru  sticla  verde  i  iar i  al ii  pentruș ăș ț  
diferite  plante  medicinale.  Dar  renumitul 
medic  spaniol,  Iacov  Sanagar,  dela  care 
societatea întreag  a tepta r spunsul decisiv,ă ș ă  
zise  în  mod  batjocoritor  :  „Leacul  cel  mai 
eficace asupra capacit ii de vedere a ochilorăț  
este - invidia ! Aceasta vede pân  i cele maiă ș  
mici lucruri i toate le vede mai mari decâtș  
sunt  în  realitate  ...  Care  plugar  invidios  nu 
vede  c  s m n turile  vecinului  sunt  maiă ă ă ă  
frumoase decât ale sale ? Care fat  invidioasă ă 
nu  vede  c  prietena  sa  are  haine  maiă  
frumoase  decâ  ale  sale  ?  Care  invidios  nu 
cump ne te  c  oare  vecinul  nu  este  maiă ș ă  
norocos  ?”  Poatec  mai  nimerită  
caracterizeaz  Ioan  Gur -de-aur  invidiaă ă  
când zice : „Cu ce fel de viper , cu ce fel deă  
arpe  sau  cu  care  gânganie  s  aseam nș ă ă ă 

invidia ? P catul acesta a d râmat bisericile,ă ă  
a produs ereziile,  a asmu at pe frate contraț  
fratelui,  a  pâng rit  p mântul  cu  sângeleă ă  
drep ilor, a modificat legile naturii,  a deschisț  
poarta  mor ii,  a  adus  asupra  noastrț ă 
blestemul”.

Proverbe latine despre învăţătură
• Cine scrie citeşte de două ori.  •  Învăţăm 
din greşeli.  •  Mai întâi să înveţi tu şi apoi 
să înveţi pe alţii. • Mulţi ştiu multe, nimeni 
de toate. • Repetiţia este baza învăţăturii. 
•  Savant  dar  numai  cu cartea în  mână.  • 
Toţi vor să ştie, puţini vor să se adâncească 
în studii. • Un om de vastă cultură. • Viaţa 
fără învăţătură este moarte.  •  Nu înceta să 
înveţi !  •  Nu te ruşina să doreşti a învăţa 
lucruri  pe  care  nu  le-ai  ştiut.  •  Memoria 
scade, dacă nu o foloseşti.  •  Omul învăţat 
are  întotdeauna  averea  cu  el.  •  Ce 
nesocotinţă să înveţi  lucruri  nefolositoare 
cînd  timpul  este  atâta  de  scurt.  •  Nu 
învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă. • Şi 
bătrânii trebuie să înveţe.  •  E mai bine să 
nu ştii  un lucru decât să-l  înveţi  greşit.  • 
Practica  te  învaţă  mai  bine  în  orice 
activitate. (Din Proverbe şi cugetări latine).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Amicus humani generis  (lat.  „Amicul speţei 
umane”  sau  :  „Prietenul  neamului  omenesc”, 
adică  :  amicul  tuturor).  În  aparenţă,  ar  fi  un 
compliment, dar expresia se întrebuinţează ca 
un  reproş  la  adresa  acelora  care  îşi  acordă 
prietenia, fără nici o alegere, oricui. În Psalmul 
119 : 63 scrie :„Sunt prieten cu toţi cei ce se  
tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale”. 

Povestiri cu tâlc   În Iacov 4 : 1 scrie : 
„De unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu  
vin oare din poftele voastre, care se luptă în  
mădularele voastre ?”
Erau pe terenul de sport unde se jucau copiii, 
când  un  elev  îi  puse  învăţătorului  Mengtse 
următoarea întrebare : 
„Spuneţi-mi,  vă  rog,  cum  se  face  că  toţi  
oamenii vor să fie fericiţi şi nu sunt? " Mengtse 
arătă  cu  mâna spre  copii  şi  spuse  :  „După 
mine, aceşti copii sunt fericiţi". 
„Cum să nu fie? răspunse elevul. Sunt copii şi  
se joacă. Dar cum este cu fericirea adulţilor ?"
„Ca şi fericirea copiilor", răspunse învăţătorul. 
Şi,  spunând aceasta,  scoase  din  buzunar  o 
mână plină cu monede de cupru şi le aruncă 
printre copiii care se jucau. 
Deodată râsul vesel muţi şi copiii se îmbulziră 
asupra monedelor de cupru. 
Fiecare voia să ia cât mai multe. Strigătele şi 
ţipetele  lor  au  înlocuit  râsul  fericit.  "Acum, 
întrebă  învăţătorul,  cine  a  distrus  fericirea?" 
„Cearta",  răspunse elevul.  „Şi cearta,  cine a 
produs-o  ?"  "Lăcomia,  egoismul".  „Ai găsit 
deja răspunsul la întrebarea ta. Toţi  oamenii  
sunt dornici de fericire, dar tocmai lăcomia şi  
egoismul din ei ucide ceea ce ei doresc". (Sursa 
ambelor întâmplări : internetul)

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ALEXANDRU  =  1.  Bărbătos,  Plin  de 
bărbăţie,  Cel care supraveghează oamenii. 
Apărătorul  bărbaţilor,  Ajutătorul 
bărbaţilor.  2.  Îndepărtând  bărbaţii  (prin 
apărare).  3.  Biruind. 4  .  Ajutor  puternic. 
Nume de  persoane  (Marcu  15  :  21,  Faptele 
Apostolilor 4 : 6, 19 : 33 ; I Timotei 1 : 20, II 
Timotei 4 : 14).

•  Fulvia:  Prenumele  feminin  Fulvia  (masc. 
Fulviu este  extrem de rar)  reproduce,  pe cale 
cultă,  un  vechi  nume  roman  Fulvia.  În  mod 
curent,  Fulvius,  Fulvia sunt  apropiate  de  adj, 
fulvus  („roșcat”).  Din  punct  de  vedere  al 
semnificației,  Fulvius  s-ar  încadra  într-o  largă 
categorie  de  nume  personale,  cunoscute  în 
onomastica tuturor popoarelor, care se referă la 
culoarea părului sau a tenului. 

Un băieţel care se aflase în vizită la bunicul 
său, găsi o broască ţestoasă şi începu să o 
studieze. În acel moment, broasca se retrase 
în carapacea ei, iar băieţelul încercă în zadar 
cu un beţişor să o scoată afară. Bunicul său îl 
prinse  asupra  faptului  şi-l  opri  să  mai 
chinuiască broasca. "Nu e bine ce faci. Vino 
să-ţi arăt cum trebuie procedat". Luă broasca 
ţestoasă în casă şi se aşeză lângă sobă. Nu 
după multe clipe broasca se încălzi, îşi scoase 
capul şi picioarele afară şi privi la băieţel.
"Oamenii  sunt  câteodată  ca  şi  broaştele 
ţestoase,  spuse  bătrânul.  Nu  încerca 
niciodată  să-l  constrângi  pe  cineva,  ci  
încălzeşte-l cu bunătate, şi atunci el va face 
cum doreşti tu".

Un oarecare om îl întrebă odată pe marele 
fizician Isaak Newton : 
„Crezi  că  omul,  după  ce  prin  moarte  a  
devenit  praf şi  cenuşă, poate să învie din  
morţi ?”. Fizicianul îi răspunse : 
„Cred, cum să nu cred”. Omul îl întrebă mai 
departe  :  „Poţi  să-mi  dovedeşti  lucrul  
acesta?” Newton îi răspunse: 
„Da, voi încerca”. El luă un pumn cu nisip şi 
unul cu pilitură de fier, le amestecă şi apoi îl 
întrebă  pe  acel  om :  „Crezi  că  se  poate 
despărţi nisipul de această pilitură de fier?” 
Omul îi răspunse: „Nu, cum să se poată !”.
Newton luă atunci un magnet, îl apropie de 
grămadă şi adună laolaltă toată pilitura de 
fier  despărţind-o  astfel  de  nisip.  Apoi 
adăugă : „Dacă Dumnezeu a dat atâta putere 
acestui  magnet  ca  să  poată  atrage  toată 
pilitura de fier, nu va avea el oare atâta putere, 
încât să poată învia pe oameni din morţi ? Cu 
siguranţă  că  da”.  (Matei  14  :  27)  Ce  scrie 
despre   necredinţă  în  Sfânta  Scriptură  ? 
Domnul  Isus  :  „  ... Se  mira  de  necredinţa 
lor”. Tot evanghelistul Marcu scrie că Isus a 
mai  avut  de-a  face  cu  oameni  care  nu  au 
crezut  :  „În  sfârşit,  S-a  arătat  celor 
unsprezece,  când  şedeau  la  masă  ;  şi  i-a  
mustrat  pentru  necredinţa  şi  împietrirea 
inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L  
văzuseră înviat”. (Marcu 16 :  14) Apostolul 
Pavel, întreba : „Şi ce are a face dacă unii n-
au  crezut  ?  Necredinţa  lor  va  nimici  ea 
credincioşia lui Dumnezeu ?” (Romani 3 : 3) 
Necredinţa îmi poate face rău numai mie ! „Isus 
a luat cuvântul şi le-a zis : „Aveţi credinţă în  
Dumnezeu !” (Marcu 11 : 22) Cheamă-L pe 
Isus, doar El te poate duce în Cer ! Va exista 
învierea din morţi şi Ziua Judecăţii !
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