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Editorial. Odihna !

 

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

24 Dar, în zilele acelea, după necazul acesta,  
soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da 
lumina  ei,  25  stelele  vor  cădea  din  cer  şi  
puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. 
26  Atunci se va vedea Fiul omului venind pe 
nori cu mare putere şi cu slavă. 27 Atunci va 
trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi  
din  cele  patru  vânturi,  de  la  marginea  
pământului până la marginea cerului. 
28  Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda  
lui.  Când  mlădiţa  lui  se  face  fragedă  şi  
înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.  29 Tot 
aşa,  când  veţi  vedea  aceste  lucruri  
împlinindu-se,  să  ştiţi  că  Fiul  omului  este  
aproape,  este  chiar  la  uşi.  30  Adevărat  vă 
spun că nu va trece neamul acesta până nu se  
vor împlini toate aceste lucruri. 31  Cerul şi  
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor  
trece. 32  Cât  despre  ziua  aceea  sau  ceasul  
acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri,  
nici  Fiul,  ci  numai  Tatăl. 33  Luaţi  seama,  
vegheaţi  şi  rugaţi-vă ; căci nu ştiţi  când va 
veni vremea aceea. 34 Se va întâmpla ca şi cu  
un om plecat în altă ţară, care îşi lasă casa,  
dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este  
datoria  lui  şi  porunceşte  portarului  să 
vegheze. 35  Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi  
când va veni stăpânul casei : sau seara, sau 
la  miezul  nopţii,  sau  la  cântarea  cocoşilor,  
sau  dimineaţa.  36  Temeţi-vă  ca  nu  cumva,  
venind fără veste, să vă găsească dormind. 37 
Ce  vă  zic  vouă,  zic  tuturor  :  Vegheaţi  !” 
(Continuarea în numărul următor)

             

Să citim Biblia împreună
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 CAPITOLUL 13 
 ... căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. 
12 Fratele va da la moarte pe fratele său, şi  
tatăl  pe  copilul  lui  ;  copiii  se  vor  scula 
împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. 13 Veţi  
fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va  
răbda până la sfârşit va fi mântuit.

Îndemn la veghere
14 Când  veţi  vedea  „urâciunea  pustiirii”  
stând  acolo  unde  nu  se  cade  să  fie  –  cine  
citeşte  să înţeleagă – atunci  cei  ce vor fi  în  
Iudeea  să  fugă  la  munţi. 15 Cine  va  fi  pe 
acoperişul casei să nu se coboare şi să nu intre  
în casă ca să-şi ia ceva din ea. 16 Şi cine va fi  
la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia  
haina. 17 Vai de femeile care vor fi însărcinate  
şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea !  18 
Rugaţi-vă  ca  lucrurile  acestea  să  nu  se  
întâmple iarna.  19 Pentru că în zilele acelea  
va fi un necaz aşa de mare cum n-a fost de la  
începutul  lumii  pe  care  a  făcut-o  Dumnezeu  
până azi, şi cum nici nu va mai fi vreodată. 20 
Şi dacă n-ar fi  scurtat Domnul zilele acelea,  
nimeni  n-ar  scăpa  ;  dar  le-a  scurtat  din 
pricina celor aleşi.21 Dacă vă va zice cineva  
atunci : „Iată, Hristosul este aici” sau : „Iată-
L acolo”, să nu-l credeţi. 22 Căci se vor scula  
hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor  
face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi  
cu putinţă, şi pe cei aleşi. 23 Păziţi-vă, iată că  
vi le-am spus toate dinainte. 

           „Eu zic : „O, dacă 
aş avea aripile porumbelului, 
aş zbura şi 
aş găsi undeva odihnă !” (Psalmul 55 : 6) 

I. „O, dacă aş avea aripile porumbelului ...”. Ce vrea să spună psalmistul ? Pentru 
a obţine liniştea interioară am nevoie de o  putere pentru a zbura, dar  aripile acestea au 
ceva din porumbel : blândeţea lui. „După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi  
Isus ; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip  
trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea : 

„Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !” (Luca 3 : 
22) Odihna se primeşte prin Duhul Sfânt ! 

II. „ ... aş zbura ...”. Odihna este localizată undeva deasupra, nu este pe pământ, 
ci  undeva  în  înălţimi unde  omul  nu  poate  ajunge  prin  puterea  lui  :  „De  la  capătul  
pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot  
ajunge, căci este prea înaltă pentru mine !”. (Psalmul 61 : 2) ... 

Odihna este la Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu se ruga, dar ştia în el, că este 
nevoie de ceva superior lui care să-l ducă în prezenţa lui Dumnezeu. Aşa este lucrarea lui 
Dumnezeu. Am probleme, mă frământ, am apăsări spirituale ... trăiesc o luptă interioară, 
ca efect a problemelor din afară. 

Dar  toată  frământarea  mă  îndreaptă  spre  Dumnezeu,  ajung  să  stăruiesc  în 
rugăciune  şi  astfel  primesc  liniştea,  odihna,  pacea  care  mă  ajută  să  trec  peste  toate  : 
„Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea ! ”. (Numeri 6 : 26) 

Pacea interioară, calmul Divin, liniştea încrezătoare în Dumnezeu,  nu se obţin 
prin puterea omenească, ci le primim de la Dumnezeu, dacă le dorim ! Naomi a rostit o 
binecuvântare deosebită : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă ...”. (Rut 1 : 9)
               III. „ ... şi aş găsi undeva odihnă !” Domnul Isus este Cel ce dă odihnă. 



De-ale copiilor ...                        Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

Dicţionar de antonomază                Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche     128. Inspira ia ...  ! ţ
Iulius  Cezar  p ind  de  pe  corabie  peăș  
p mântul  Africei,  deodat  se  împiedic  iă ă ă ș  
c zu. Oamenii din jurul lui, supersti io i fiind,ă ț ș  
vedeau  în  c derea  lui  un  presemn  deă  
nenorocire.  Dar  Cezar  iute  se  reculese  iș  
întinzându- i bra ele, strig  cu însufle ire : „ș ț ă ț Te 
îmbr i ez c lduros p mântul Africeiăț ș ă ă ”.
Omul iste  nu se sdrobe te sub loviturile sor iiț ș ț  
ci  i  din  acestea  î i  f ure te  trepte  deș ș ă ș  
ridicare.     

Proverbe latine despre lene
• Inactivitatea a dus pe oameni la vicii. 
•  Inactivitatea  a  năruit  oraşele  cele  mai 
înfloritoare.  •  Inactivitatea  este  uneori 
nenorocirea virtuţii.  • Lenea înseamnă fugă 
de  muncă.  •  Lenea  este  izvorul  tuturor 
relelor. • Lenea slăbeşte organismul, munca 
îl fortifică. • Lenea, urâtă de toţi, nu-şi atrage 
nici  o  laudă.  •  Patul  şi  focul  sunt  cauzele 
lenii. • Odihna îndelungată favorizează ivirea 
viciilor.  •  Oamenii  lenevind  se  deprind  să 
facă rău. • Nevoia îmboldeşte chiar şi lenea. 
• Evită lenea, această periculoasă sirenă. 
• Meritele ascunse se deosebesc într-o mică 
măsură de lipsa de activitate. • Cerem pâine 
şi jocuri de circ. • Clipele de răgaz te fac să 
te gândeşti la multe. • Nici un leneş n-a ajuns 
nemuritor.  •  Odihna  fără  de  o  recreere 
literară  este  moarte  adevărată.  •  Lenea  la 
început urâtă ajunge să fie şi iubită până la 
urmă.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  
Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A opta minune – Expresia „cele şapte minuni 
ale  lumii”  înglobează  cele  şapte  monumente 
celebre  ale  antichităţii,  culmi  la  care 
ajunseseră  ştiinţa,  tehnica  şi  mai  ales 
arhitectura  orientală  şi  greco-romană.  Iată-le 
în ordinea cronologică a construirii lor : 
1) Piramida cea mare de la Gizeh, 2) Grădinile 
suspendate din Babilon (sau ale Semiramidei), 
3) Templul Artemisei din Efes, 4) Mausoleul 
din  Halicarnas,  5)  Statuia  lui  Zeus  din 
Olimpia, 6) Farul din Alexandria şi 7) Colosul 
din  Rodos.  Aceste  monumente  au  fost 
denumite „minuni”,  nu în sens  de „miracol” 
mistic,  de  fenomen  supranatural,  ci  în 
accepţiunea  de  realizări  excepţionale,  care 
depăşeau tot ceea ce se construise până atunci. 
În  acest  spirit,  orice  înfăptuire  grandioasă, 
orice  invenţie  extraordinară  primea,  prin 
analogie, denumirea de „o nouă minune”, sau 
„o  adevărată  minune”,  sau  mai  ales  „a  opta 
minune”. Astfel, după apariţia electricităţii în 
secolul XIX, s-a spus pe bună dreptate că este 
a opta minune ... 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• ALVA = 1. Cel care produce. 2. Cel înălţat. 
3. Nedrept. Căpetenie a Edomului. (Geneza 36 
: 40). • ALVAN = 1. Înalt, Ridicat, Sublim. 2. 
Cel nedrept. Un edomit. (Geneza 36 :23) 
•  AMA =  1.  Mamă.  2.  Cot (Măsură).  3. 
Conductă  de  apă.  4.  Întunecare  sau 
Acoperire (Ascundere). Numele unei coaste de 
deal în Palestina. (II Samuel 2 : 24)

•  Gabriel:  Prenume  frecvent  în  onomastica 
noastră actuală, Gabriel (fem. Gabriela pare a fi 
chiar mai des folosit decât masculinul), reproduce 
un  vechi  nume propriu  ebr.  Gabriel  (finalul  -el 
reprezintă numele divinităţii, Elohim). Prima parte 
a numelui reprezintă radicalul verbului gabar „a fi 
puternic”,  Gabriel fiind o propoziţie construită cu 
perfectul compus al verbului amintit, „Dumnezeu 
a  fost  puternic”.  Derivatele  şi  hipocoristicele 
folosite  de  români  indică  larga  răspândire  şi 
frecvenţă a lui Gabriel (de exemplu Gavrilă etc).

Versetul săptămânii 
„Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi  

sufletul molatic suferă de foame”. 
Proverbe 19:15 

Într-o  clasă  întâi  a  unei  şcoli  din  Pădurea 
Neagră,  un  copil  începu  să  plângă  chiar  la 
prima oră de desen. Colega lui îl înştiinţă pe 
învăţătorul  clasei  şi,  numaidecât,  acesta  îl 
întrebă  pe  micuţ  de  ce  plânge.  Din  cauza 
lacrimilor, copilul la început nici nu putea să 
vorbească.  Sughiţa  şi  îşi  ştergea  ochii  cu 
mânuţele.  Totuşi  învăţătorul  insistă  iubitor: 
„Ce  te  doare  ?"  Micuţul  prinse  curaj  şi-i 
spuse  :  „Am uitat  cum arată  mama  mea". 
Copiii,  desigur,  începură  să  râdă.  Dar 
învăţătorul  îl  înţelese  pe  copil  şi-i  spuse  cu 
iubire  :  „Ah  !  Ai  uitat  chipul  mămicii  tale. 
Bineînţeles  că  e  ceva  rău.  Du-te  imediat 
acasă  şi  uită-te  din  nou  la  mămica  ta  !" 
Copilul merse acasă şi nu după mult timp se 
întoarse,  luă  creionul  în  mână  şi  începu 
numaidecât să deseneze bucuros. În fiecare 
om,  Dumnezeu  a  pus  dorul  după  EL. În 
Eclesiastul  3  :  11 scrie  despre  dorul  după 
Dumnezeu : „ ... a pus în inima lor chiar şi  
gândul veşniciei,  măcar că omul nu poate  
cuprinde  ...  lucrarea  pe  care  a  făcut-o 
Dumnezeu”.  O  rugăciune  foarte  bună  este 
aceasta : „Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi  
du-mă pe calea veşniciei !”. (Psalmul 139:24)

   Cel mai periculos lucru !
Între  insulele  Pellworm  şi  Süderoog  (din 
Germania), există un drum lung de 14 km 
prin estuar. 
De trei ori pe săptămână un poştaş merge 
timp de cinci  ore să ducă corespondenţa 
unui cuplu de arendaşi, singurii locuitori ai 
micii insule. 
Pentru călătoria sa prin estuar are nevoie 
mai ales de busolă, de calendarul mareei şi 
de  informaţii  despre  starea  vremii, 
deoarece  o  furtună  neaşteptată  poate  să 
pună în pericol ambarcaţiunea. 
Cel  mai  periculos  lucru  însă  este  ceaţa 
care se ridică. Dacă indicatoarele negre de 
orientare dispar în ceaţa densă, când toţi 
intră în panică şi  sunt  cuprinşi  de teamă, 
atunci doar busola mai poate indica corect 
drumul.
Când era pericol din cauza ceţei dense - îşi 
aminteşte poştaşul - tatăl său lua cu sine 
întotdeauna un corn de ceaţă. Un al doilea 
corn  îl  avea  bunica.  Ea  stătea  pe  malul 
Pellworm şi dădea semnale pentru ca să-l 
piloteze acasă în siguranţă.
Cei mai mulţi oameni îşi doresc să ajungă în 
Cer ...  Acasă cu Dumnezeu.   Însă Singurul 
care   ştie  drumul  până  acolo  este  Domnul 
Isus. El a spus : „Nimeni nu s-a suit în cer,  
afară de Cel ce  S-a coborât din cer,  adică 
Fiul omului care este în cer”. (Ioan 3 : 13) În 
Faptele Apostolilor 1 : 2 scrie despre Domnul 
Isus că  : „ ... S-a înălţat la cer, după ce, prin  
Duhul  Sfânt,  dăduse  poruncile  Sale  
apostolilor  pe  care-i  alesese”.  În  cer  se 
ajunge prin pocăinţă. Isus a spus că : „ ... va 
fi mai multă bucurie în cer pentru un singur 
păcătos  care  se  pocăieşte,  decât  pentru  
nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care 
n-au nevoie de pocăinţă”. (Luca 15:7)

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)

            Noi nu depindem de un anumit loc de pe pământ, pentru a primi odihnă ! Afară pot 
fi  furtună,  probleme  ...  surse  de  stres,  etc.,  dar  nu  pot  să  pătrundă  în  sufletul 
credinciosului ... iar orice necaz va ţine numai cât va vrea Dumnezeu, nici mai mult, nici 
mai puţin ! Domnul Isus a spus : „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi  
da odihnă ... veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. (Matei 11 : 28 - 29)           

Povestiri cu tâlc  
În Psalmul  32 : 6 scrie :  „De aceea  orice om 
evlavios  să  se  roage  Ţie la  vreme 
potrivită ! Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari,  
pe el nu-l vor atinge deloc”.  Un ţăran veni la 
un han în care erau deja mulţi musafiri, printre care 
şi câţiva chiaburi dintr-un oraş. Ţăranul se aşeză la 
masă şi comandă meniul zilei. 
Cum primi mâncarea, îşi  împreună mâinile şi  rosti 
rugăciunea  de masă.  Oamenii  din  restaurant  l-au 
luat în râs, iar unul dintre ei l-a întrebat : 
„La  voi  aşa  se  procedează  când  se  mănâncă  ?  
Oare  fac  toţi  la  fel  ?”  Ţăranul,  care  între  timp 
începuse să mănânce liniştit, îi răspunse tânărului : 
„Nu,  nici  la  noi  nu  se  roagă  toţi”.  Zeflemistul  îl 
întrebă mai departe : „Atunci  cine nu se roagă ?” 
„Păi,  spuse ţăranul,  de exemplu  boul,  măgarul  şi  
porcul meu se aşază la mâncare fără să se roage !”. 
(Sursa ambelor întâmplări : internetul)
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