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Editorial. Pilda celor zece fecioare (IV) 

 

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

zis  :  „Eu  sunt  Dumnezeul  lui  Avraam,  
Dumnezeul  lui  Isaac  şi  Dumnezeul  lui  
Iacov” ? 27 Dumnezeu nu este un Dumnezeu  
al  celor  morţi,  ci  al  celor  vii.  Tare  vă  mai  
rătăciţi !”

Cea mai mare poruncă
28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, 
fiindcă  ştia  că  Isus  răspunsese  bine  
saducheilor,  a  venit  la  El  şi  L-a  întrebat  :  
„Care  este  cea  dintâi  dintre  toate  
poruncile  ?”  29 Isus  i-a  răspuns  :  „Cea 
dintâi  este  aceasta  :  „Ascultă  Israele  !  
Domnul  Dumnezeul  nostru  este  un  singur 
Domn”;  30 şi  :  „Să  iubeşti  pe  Domnul  
Dumnezeul  tău  cu  toată  inima  ta,  cu  tot  
sufletul  tău,  cu  tot  cugetul  tău  şi  cu  toată 
puterea  ta”  ;  iată  porunca  dintâi.  31 Iar  a  
doua  este  următoarea  :  „Să  iubeşti  pe  
aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă  
poruncă  mai  mare  decât  acestea.”  32 
Cărturarul  I-a  zis  :  „Bine,   Învăţătorule.  
Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur,  
că nu este altul afară de El 33 şi că a-L iubi  
cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul  
şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele ca  
pe sine este mai mult decât toate arderile de 
tot şi decât toate jertfele.” 34 Isus a văzut că 
a răspuns cu pricepere şi i-a zis : „Tu nu eşti  
departe  de  Împărăţia  lui  Dumnezeu.”  Şi  
nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
Al cui fiu este Hristosul ? 35 Pe când învăţa 
pe  norod  în  Templu,  Isus  a  zis  :  „Cum zic  
cărturarii că Hristosul este fiul lui David ? 
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16 I-au  adus un  ban ;  şi  Isus  i-a  întrebat  :  
„Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui  
sunt  ?” „Ale cezarului”, I-au răspuns ei.  17 
Atunci Isus le-a zis : „Daţi, dar, cezarului ce  
este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui  
Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.

Despre înviere
18 Saducheii, care zic că nu este înviere,  au 
venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare :  
19 „Învăţătorule,  iată  ce  ne-a  scris  Moise:  
„Dacă  moare  fratele  cuiva  şi-i  rămâne 
nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe 
nevasta lui şi să ridice urmaş fratelui său.” 20 
Erau, dar, şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi  
a murit fără să lase urmaş. 21 Al doilea a luat  
de nevastă pe văduvă şi a murit fără să lase  
urmaş. Tot aşa şi al treilea. 22 Şi niciunul din 
cei şapte n-a lăsat urmaş. După ei toţi, a murit  
şi femeia. 23 La înviere, nevasta căruia dintre  
ei  va  fi  ea  ?  Căci  toţi  şapte  au  avut-o  de  
nevastă.”  24  Drept  răspuns,  Isus  le-a  zis  :  
„Oare  nu  vă  rătăciţi  voi,  din  pricină  că  nu  
pricepeţi  nici  Scripturile,  nici  puterea  lui  
Dumnezeu  ? 25 Căci  după ce  vor  învia  din  
morţi,  nici  nu  se  vor  însura,  nici  nu  se  vor  
mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.  26 În ce 
priveşte  învierea  morţilor,  oare  n-aţi  citit  în  
cartea  lui  Moise,  în  locul  unde  se  vorbeşte  
despre „Rug”, ce i-a spus Dumnezeu, când a

„Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel ?” 
El le-a răspuns : „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele ; pe acestea  
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul  
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la  
marginile pământului.” 

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un  
nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia  
El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis : „Bărbaţi galileeni, de ce 
staţi şi vă uitaţi spre cer ? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni 
în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. (Faptele Apostolilor 1 : 6 - 11)”. 

Joi am sărbătorit împreună  Înălţarea Domnului Isus la Cer.  În  Evanghelia după 
Ioan (capitolul  1  :  51),  sunt  scrise  cuvintele  Domnului  Isus,  care  a  spus :  „Adevărat,  
adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului”. 
• Întruparea Domnului Isus a fost anunţată printr-un înger : „ ...  îngerul Gabriel a 

fost  trimis  de  Dumnezeu  într-o  cetate  din  Galileea,  numită  Nazaret,
la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei  
era Maria ... Îngerul i-a zis : „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui  
Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune  
numele Isus”. (Luca 1 : 26 – 27)

• Învierea a fost anunţată prin doi îngeri : „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea,  
şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe  
care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, şi n-
au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi  
bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare ... ”.

• Despre Revenirea Domnului Isus am fost încunoştinţaţi tot prin doi îngeri : „ ... li 
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Cartea veche     126. Curteanul invidios ! 
Beaumarchais  (1732 -  1799) renumitul  autor 
al  piesei  „B rbierul  din  Sevilla”  înv ase  laă ăț  
început  meseria  tat lui  s u,  care  eraă ă  
ceasornicar. 
Mai târziu se f cu cunoscut prin talentul s uă ă  
i ajunse instructor al fiicelor regelui Ludovicș  

al XIV-lea. 
Într-o  zi  se  plimba  prin  gr dina  regal  cuă ă  
fiicele regelui i cu un curtean, care îi invidiaș  
reputa ia,  ce  o  avea  talentatul  scriitor  laț  
palat. Curteanul scoase ceasul din buzunar, îl 
întise spre Beaumarchais i îi zise : ș
„Uit  Domnule, ceasul mereu întârzie. Te rogă  
deci s  vezi ce defect areă ”. 
Poetul lu  ceasul cu indiferen , îl privi apoiă ță  
cu  aten iune  i  deodat  îl  f cu  sc pat  laț ș ă ă ă  
p mânt,  încât  s-a  spart.  Curteanul  ziseă  
sup rat  :  „ă Domnule,  Dumneata  e ti  foarteș  
neîndemânatic”.  Beaumarchais  r spunse  :ă  
„Acestea cuvinte mi le-a spus i tat l meu iș ă ș  
a g sit, c  nu sunt bun pentru meseria lui iă ă ș  
astfel m-am decis s  devin poet. ă
Dumneata tii Domnule marchis, cât de bineș  
am  isbutit  s  zugr vesc  în  piesele  meleă ă  
nebuni  încrezu i,  cari  se  in  a  fi  oameniț ț  
însemna i, având arta de a- i ine nasul sus iț ș ț ș  
a fi cu gura mare”. 
Principesele râser , iar marchizul fu nevoit s -ă ă
i ridice ceasul f r  nici o vorb .ș ă ă ă

Proverbe latine despre laudă
•  Când vei lăuda pe cineva, ai grijă să nu-l 
lauzi  prea  mult.  •  Desfrâul  şi  lauda  nu  se 
înţeleg  niciodată.  •  Este  o  laudă  când  ai 
terminat bine, nu când ai început bine. • E un 
lucru ruşinos să fii lăudat de cei care nu sunt 
demni de laudă. • Lauda de sine miroase urât 
în gura proprie. (Proverb : Lauda de sine nu 
miroase bine). • Lauda este răsplata virtuţii. • 
Să lauzi cu măsură. • Este ştiut că adevărata 
laudă  se  cuvine  numai  virtuţii.  •  Sunt 
cetăţean  roman.  •  Lăudător  al  vremurilor 
trecute.  •  Este  o  laudă  a  face  ceea  ce  se 
cuvine  şi  nu  ceea  ce  se  poate.  •  Lauda 
încurajează  artele.  •  Cine  se  laudă  singur 
foarte repede dă peste cineva care să râdă de 
el. (Din Proverbe şi cugetări latine, Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Anno  Domini  (lat.  „Anul  Domnului”)  - 
expresie  creată  în  evul  mediu  spre  a  marca 
socotirea anilor de la naşterea Domnului Isus 
Cristos.  Ea  a  înlocuit  vechiul  mod  de 
computaţie  [calcul],  prin  care  numărătoarea 
începea  „de  la  facerea  lumii”  (anul  5508 
î.e.n.).  Formula apare de cele  mai  multe  ori 
exprimată abreviat prin iniţialele ei A.D.

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ALFEU  =  1.  Căpetenia  peste  o  mie.  2. 
Învăţătorul.  3.  Zaraf.  4.  Dumnezeu  a 
schimbat,  Dumnezeu înlocuieşte.  Un  iudeu. 
(Matei 10 : 3).  •  ALIA = 1.  Iehova este înalt. 
2.  Înălţime,  Nobil,  Nobilime,  Sublim. Un 
edomit. (Facerea 36 : 40, I Cronici 1 : 51 ).
•  ALIAN =  Înalt,  Sublim.  Un  edomit.  (I 
Cronici 1 :  10). •  ALMODAD  =  1.  Măsură, 
Întindere.  2.  Măsura lui  Dumnezeu sau  El 
nu va măsura. 3. Agitator. (Facerea 10 : 25).

•  Fosfor  : Element  chimic  uşor  inflamabil, 
otrăvitor, care nu se găseşte liber în natură. Din 
fr. Phosphore / lat. Phosphorus (sau Lucifer), gr. 
Phosphoros,  literal  „purtătorul  de  lumină”,  zeul 
stelei de dimineaţă, cea care precedă soarele şi 
anunţă venirea lumini şi a vieţii. Era reprezentat 
ca  un  adolescent  purtând  o  torţă.  (Nume 
comune, de Radu Muşat, Editura Polirom, 2006)

Versetul săptămânii 
„Ci cel ce se laudă să se laude că are 

pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu 
sunt Domnul care fac milă, judecată şi  

dreptate pe pământ ! Căci în acestea găsesc 
plăcere Eu, zice Domnul”. (Ieremia 9 : 24)

Într-o seară, un copil l-a întrebat pe părintele 
său : -  Tată, spune-mi, te rog, cum se face 
că unii oameni sunt buni şi alţii răi. De ce nu-
s toţi la fel ? 
- E, băiatul meu, vezi tu, toţi oamenii sunt fiii  
lui  Dumnezeu.  Şi  aşa  cum  Dumnezeu  ne 
iubeşte  pe  toţi,  la  fel  trebuie  şi  noi  să  ne 
iubim unii pe alţii, fiindcă dragostea Domnului  
este ca şi lumina soarelui. Nu ne luminează şi  
ne încălzeşte soarele pe noi toţi, buni şi răi  
laolaltă ? Nu ? Sufletele noastre ar trebui să 
fie pline de bunătate şi  iubire. Dar păcatele 
fiecăruia  sunt  asemenea  norilor  ce  nu  lasă 
razele  binefăcătoare  ale  soarelui  să  treacă. 
Păcatele sunt norii ce ne întunecă sufletul. Cu 
cât ai mai multe păcate, cu atât sufletul tău 
este  mai  întunecat  şi  lumina dragostei  lui 
Dumnezeu nu-ţi poate pătrunde în inimă.

 Veţi intra în istorie !
Un mare scriitor spaniol, Lope de Vega, se 
afla pe patul  de moarte. Viaţa i  se derulă 
înaintea ochilor ca un film. 
A avut multe succese şi întreaga sa viaţă a 
fost  copleşită  de  multe  aplauze.  I-a 
entuziasmat şi încântat pe oameni cu cele 
peste o mie de piese de teatru. Trăise doar 
pentru succes. 
N-ar  fi  trebui  să  fie  mulţumit  acum  la 
sfârşitul unei vieţi aşa de rodnice ?
Când se apropie ceasul din urmă, privi 
deodată lucrurile invers. Dar medicul care-l 
îngrijea îi spuse plin de admiraţie : 
„Puteţi să muriţi fericit. Lumea nu vă va uita 
niciodată. Veţi intra în istorie”.
„Domnule doctor, îi spuse muribundul, abia 
acum înţeleg : înaintea lui Dumnezeu este  
mare doar acela care are o inimă bună. Cu 
ce  mare  bucurie  aş  da  acum  toate 
aplauzele  vieţii  mele,  dacă  pentru  acest  
lucru  aş  mai  putea  face  cel  puţin  încă  o  
faptă  bună  !” Mântuirea  se  primeşte  prin 
credinţa în Jertfa Domnului Isus, dar omul 
mântuit  poate  face  fapte  pentru  care  va 
primi  o  răsplată.  Domnul  Isus  a  spus : 
„Iată, Eu vin curând ; şi răsplata Mea este  
cu Mine,  ca  să dau fiecăruia după fapta  
lui”. (Apocalipsa 22 : 12)  Apostolul Pavel 
le  scria  creştinilor  din  Colose  :  „Şi  orice  
faceţi,  cu cuvântul sau cu fapta,  să faceţi  
totul  în  Numele  Domnului  Isus şi  
mulţumiţi,  prin  El,  lui  Dumnezeu  Tatăl”. 
(Coloseni 3 : 17) Dar există şi oameni care 
fac răul. Trebuie să ştie că orice faptă este 
ca o  însămânţare. Ce  seamănă omul aceea 
va şi secera. Prin proorocul Ioel (capitolul 3 
: 7),  Dumnezeu a spus :  „ ...  voi întoarce  
fapta voastră asupra capului vostru”.

Povestiri cu tâlc  
Un  om  călătorea  pe  un  drum  de  ţară, 
împreună cu soţia sa. Obosiţi de atâta mers şi 
văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi 
călători  au  vrut  să  tragă  la  un  han.  Dar 
hangiul,  om  rău,  a  refuzat  să-i  primească, 
spunându-le  că  nu  mai  are  camere  libere. 
Nevasta  omului  s-a  arătat  nemulţumită.
- „Ei, lasă, femeie”, a încercat să o liniştească 
omul, „lasă, că ştie Dumnezeu ce e mai bine !”
- „Măi, omule  dar ce poate fi bine când, uite 
nu avem unde sta peste noapte ?!” În sfârşit, 
au plecat mai departe şi, spre bucuria lor, au 
întâlnit un ţăran, om sărac, dar bun la suflet. 
Văzând că i-a prins noaptea pe drum, ţăranul 
i-a primit cu drag în căsuţa lui. 
Dar a doua zi dimineaţa, când au vrut să plece 
mai departe, ţăranul le-a dat o veste uluitoare 
celor doi călători : peste noapte, hanul fusese 
atacat de hoţi, care îi jefuiseră pe toţi călătorii. 
- „Vezi, i-a mai spus omul femeii, „trebuie să 
avem încredere în felul în care Dumnezeu le 
rânduieşte pe toate.  Ţii  minte ce ţi-am spus 
aseară  ?  „Lasă,  ştie  Dumnezeu  ce  e  mai  
bine”.
Fără nicio  îndoială  că Dumnezeu rânduieşte 
faptele  noastre  mai  bine  decât  am  putea-o 
face noi înşine. (Sursa ambelor întâmplări : internetul)

Cum pot fi mântuit ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi  au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)

s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb ... ”. Evenimentul pe care îl aşteptăm este 
Revenirea Domnului Isus şi  Răpirea Bisericii.  Să ne amintim că prin  Pilda celor zece 
fecioare, Domnul Isus ne-a atras atenţia asupra felului în care-L aşteptăm. Până atunci eu 
decid cum voi trăi (precum şi dacă vreau să ascult de Dumnezeu), dar în momentul Răpirii 
Bisericii, Domnul Isus va decide pe cine ia şi pe cine lasă aici ! Sunt eu gata ? 
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