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Editorial. Corectitudinea politică ! Faţă sau mască ? (I)

 

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

Isus.  11 Când au auzit ei lucrul acesta, s-au  
bucurat şi i-au făgăduit bani.  Şi  Iuda căuta 
un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor.

Prăznuirea Paştelor
12 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când 
jertfeau  paştile,  ucenicii  lui  Isus  I-au  zis  :  
„Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca  
să mănânci paştile ?” 13 El a trimis pe doi  
din  ucenicii  Săi  şi  le-a  zis  :  „Duceţi-vă  în  
cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând 
un ulcior cu apă : mergeţi după el. 14 Unde 
va  intra  el,  spuneţi  stăpânului  casei  :  
„Învăţătorul zice : „Unde este odaia pentru  
oaspeţi, în care să mănânc paştile cu ucenicii  
Mei ?” 15 Şi are să vă arate o odaie mare de 
sus, aşternută gata : acolo să pregătiţi pentru  
noi.” 16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate  
şi  au  găsit  aşa  cum  le  spusese  El  ;  şi  au  
pregătit paştile. 17 Seara, Isus a venit cu cei  
doisprezece.  18  Pe  când  şedeau la  masă  şi  
mâncau,  Isus  a  zis  :  „Adevărat  vă  spun că 
unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va  
vinde.” 19 Ei au început să se întristeze şi să-
I zică unul după altul : „Nu cumva sunt eu ?”  
20  „Este  unul  din  cei  doisprezece”,  le-a 
răspuns El, „şi anume, cel ce întinde mâna cu 
Mine  în  blid.  21  Fiul  omului,  negreşit,  Se 
duce după cum este scris despre El. Dar vai  
de  omul  acela  prin  care  este  vândut  Fiul  
omului ! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se  
fi născut.”  [În versetul 5,  în limba greacă în 
loc de lei este folosit  dinari.  Un leu era plata 
pentru o zi de muncă]. Va continua ...

             

Să citim Biblia împreună
  Evanghelia după Marcu

 CAPITOLUL 14 
Sfatul împotriva lui Isus

1  După două zile era praznicul Paştilor şi al  
Azimelor.  Preoţii  cei  mai  de  seamă  şi  
cărturarii  căutau  cum  să  prindă  pe  Isus  cu  
vicleşug şi să-L omoare. 2  Căci ziceau : „Nu 
în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă 
tulburare în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus
3  Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în  
casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care 
avea un vas de alabastru cu mir de nard curat,  
foarte  scump  ;  şi,  după ce  a  spart  vasul,  a  
turnat mirul pe capul lui Isus.  4 Unora dintre  
ei le-a fost necaz şi ziceau : „Ce rost are risipa  
aceasta de mir ?  5  Mirul acesta s-ar fi putut  
vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se  
dea  săracilor.”  Şi  le  era  foarte  necaz  pe 
femeia aceea. 6 Dar Isus le-a zis : „Lăsaţi-o în  
pace ; de ce-i faceţi supărare ? Ea a făcut un  
lucru frumos faţă de Mine ; 7 căci pe săraci îi  
aveţi  totdeauna cu voi  şi  le  puteţi  face  bine  
oricând  voiţi,  dar  pe  Mine  nu  Mă  aveţi  
totdeauna. 8 Ea a făcut ce a putut ; Mi-a uns  
trupul  mai  dinainte,  pentru  îngropare.  9 
Adevărat  vă  spun  că,  oriunde  va  fi  
propovăduită  Evanghelia  aceasta,  în  toată 
lumea,  se  va  istorisi  şi  ce  a  făcut  femeia  
aceasta,  spre  pomenirea  ei.”  10  Iuda 
Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus  
la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe

             Un băieţel vine bucuros acasă, fluturând carnetul de note. Primise prima lui notă.  
La intrarea în casă, copilul se duce repede la mama lui şi îi arată încântat performanţa.  
Mama rămâne uimită : fiul său primise nota patru (4).

-  Cum te poţi bucura tu, când ai primit cea mai rea notă ? Făcând ochii mari,  
copilul  rămâne  nedumerit.  A  doua  zi,  când  merge  la  şcoală,  se  adresează  cu  ură  
învăţătorului : 

- Dacă aţi ştiut că 4 e o notă rea, de ce mi-aţi dat-o ?! Este evident că vinovatul 
era învăţătorul,  nu elevul !  Din punctul de vedere al unora, învăţătorul respectiv nu a 
procedat corect politic ! Ne putem pune câteva întrebări : 

• Ce este corect să spun şi ce nu trebuie niciodată să spun ? 
• Cine decide ce avem voie să spunem şi mai ales cine beneficiază de acest fel de a 

fi şi cine este dezavantajat ? (Totul este evident cu bună / rea  intenţie, deoarece 
noi prima dată gândim şi apoi decidem ce să vorbim) !

• Cât trebuie să spun din ce gândesc ? Nu cumva reinventăm adevărul sau de fapt 
redefinim minciuna ? A menaja pe cineva nu înseamnă a-l înşela !

          Să vedem la ce se referă această expresie ?  Corectitudinea politică are la bază  
ideea că oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se exprime sau să acționeze într-un fel în  
care  ar  putea  să  ofenseze,  excludă  sau  marginalizeze  un  anumit  grup  de  oameni 
dezavantajați social sau discriminați. (Definiţie preluată de pe : https://ro.wikipedia.org) 

Apostolul  Pavel  le  scria  credincioşilor  din Corint  :  „Ca unii  care am lepădat  
meşteşugirile ruşinoase şi ascunse,  nu umblăm cu vicleşug şi  nu stricăm Cuvântul lui  
Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget  
omenesc, înaintea lui Dumnezeu”. (II Corinteni 4 : 2) 

Era un fel de-a spune că  adevărul supără,  poate fi  deranjant, dar trebuie spus 
pentru  a-i  face  conştienţi  pe  cei  de-atunci  de  problemele  lor  spirituale.  În  cultura 
americană, pacientului i se spune exact ce boală are. Poate părea dur pentru noi,  dar omul



De-ale copiilor ...                        Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

Dicţionar de antonomază                Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche     129. Iubirea fiasc  ! ă
O  feti  de  ase  ani  cu  fa a  suferind  seță ș ț ă  
prezint  într-o cas  de amanet a unui oraă ă ș 
mare. Ea strângea la piept un obiect învelit. 
Ajungând  în  fa a  pre uitorului  desv liț ț ă  
obiectul  i  îl  puse  înaintea  func ionaruluiș ț  
zicând  :  „Aduc  pentru  amanetare  p pu aă ș  
mea”.  Pre uitorul  surprins  de  vederea  uneiț  
copile în acel local precum i deș  cererea ei, o 
întreb  p rinte te,  ce ar dori  s - i  cumpereă ă ș ă ș  
pe  pre ul  p pu ei,  zaharicaleț ă ș  ori  turt  deă  
miere.  Atunci  feti a  îi  r spunse  :  „ț ă Oh  nu 
domnule,  eu  nu  voi  cump ra  nici  una  niciă  
alta,  ci  voi  cump ra  pâne  mameiă  mele 
bolnave”.  Zicând  aceste  cuvinte,  o  podidiră 
lacrimile.  

Proverbe latine despre libertate
• Ce este mai scump decât libertatea ? • Cel 
ce doreşte sau se teme de ceva, nu mai este 
liber. (A se vedea editorialul) • Nicăieri nu 
poţi trăi mai bine şi mai liber ca acasă. • Hai, 
foloseşte-te de libertatea din Decembrie.  [În 
timpul  Saturnaliilor,  sărbători  în cinstea  zeului 
Saturnus, prăznuite în luna decembrie, asemănătoare 
cu Anul Nou, sclavilor li se îngăduia să treacă peste 
conveninţele obişnuite în relaţiile cu stăpânii].
• Dacă doreşti să iubeşti, nu vei mai fi liber. 
• Cel care este robit de trup nu poate fi liber. 
• A accepta o favoare de la cineva, înseamnă 
a-ţi  vinde  libertatea.  •  Unde  a  dispărut 
libertatea  poporului,  dispare  şi  libertatea 
cuvântului. (Din Proverbe şi cugetări latine,  
Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
(A  se  duce  pe)  Apa  sâmbetei,  adică  :  a 
dispărea, a se pierde. După o veche credinţă 
mistică, apa Sâmbetei era un râu care se vărsa 
în  Infern. Legenda  pretinde  că  apa  fierbea 
toată săptămâna şi numai sâmbăta se potolea, 
de  unde  i  se  trage  şi  numele.  A se  duce pe 
această  apă,  înseamnă  deci  :  a  se  prăpădi. 
[Mai există însă şi o altă explicaţie, dar care 
nu putea să fie trecută în acest dicţionar, care a 
fost  tipărit  în  1969.  Se  poate  ca  expresia 
aceasta  să provină de la un fapt, pe care cei 
care au trăit înainte de 1989, îl ştiu foarte bine. 
În vremurile acelea, săptămâna de lucru era de 
şase zile, numai duminica fiind zi liberă.  Din 
acest  motiv,  oamenii  făceau baie  sâmbăta 
seara pentru a fi curaţi pentru duminică, (ziua 
în  care  mulţi  mergeau  la  Biserică).  Apa 
sâmbetei reprezenta baia mult aşteptată !]

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMAL  =  1. Grijuliu.  2.  Harnic,  Silitor, 
Sârguitor. 3. Migală, Treabă migăloasă. 
4. Neplăcere. Un israelit (I Cronici 7 : 35). 
•  AMALEC  =  1.  Popor care  stăpâneşte. 2. 
Popor mofturos.  3.  Popor linguşitor.  4.  Cel 
care exploatează poporul. 5. Locuitor al văii. 
6.  Migală  în  adâncime.  7.  Războinic.  Vechi 
popor beduin (Gen. 14 : 7, 36 : 12, Num. 24 : 20)
•  AMA =  1.  Mamă.  2.  Cot (Măsură).  3. 

•  Garofița  : Prenume  feminin  la  modă  în 
onomastica noastră contemporană, Garofița este 
o  formă  diminutivală  a  subst.  garoafă,  cuvânt 
împrumutat  din  neogrecescul  garofalo  (n). 
Garofița  este o creație a onomasticii  românești 
moderne,  dar  nu  trebuie  omisă  existența  unui 
model grecesc  Garufalia,  creat  pe baza formei 
garofalia,  întâlnit  și  la  noi  în perioada influenței 
neogrecești,  de  aceeași  origine  fiind  rom. 
Garofalide, ca și it. Garofalo. Garofoiu ar putea 
fi mai degrabă o adaptare a unui nume grecesc.

Versetul săptămânii 
„Adevărat,  adevărat  vă  spun”,  le-a  răspuns  
Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al  
păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă ;  
fiul, însă, rămâne pururi. Deci  dacă Fiul vă  
face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”. Ioan 
8  :  34  -  36  (  Conform  Dex,  a  slobozi 
înseamnă : A pune în libertate : a elibera. ♦ A 
elibera  dintr-o  strânsoare,  dintr-o  legătură 
care imobilizează) ! Numai Isus poate slobozi!

Într-o celulă de închisoare a fost împins într-o 
zi  un  nou  deţinut.  Era  tuns  zero,  murdar  şi 
slab. La început nu l-a recunoscut nimeni, dar 
după câteva clipe cineva a exclamat : 
„Acesta este căpitanul Kepler”. El fusese unul 
din cei mai cruzi torţionari. Arestase şi bătuse 
pe  mulţi  dintre  cei  cu  care  acum  împărţea 
celula închisorii. Toţi s-au adunat în jurul său şi 
l-au întrebat cum de a ajuns să fie închis. Cu 
lacrimi în obraji, el le povesti : „Cu câteva luni  
în urmă, în timp ce şedeam în birou, un băiat  
de  doisprezece  –  treisprezece  ani  a  intrat  
ţinând  ... (Continuarea în numărul următor)

   Somaţia !
Prin anii 2005, un om din Râmnicu Vâlcea 
a  primit  acasă  câteva  documente,  gen 
somaţie, pentru că nu şi-a plătit impozitele 
şi taxele la timp. Mai avea de plătit un leu. 
Pe vremea aceea exista şi o reclamă : 
Nu plăti cu ani ... plăteşte cu bani ! 
Totul  era  foarte  serios,  de  aceea  şi 
contribuabilul  respectiv a hotărât  să-i  dea 
în judecată şi să ceară despăgubiri morale 
în valoare de 0,15 bani ! 
Atât era preţul unei cutii de chibrituri, care îi 
era necesară pentru a arde hârtiile acelea, 
el  fiind  un  plătitor  conştiincios,  iar  costul 
trimiterii foilor de hârtie precum şi al plicului 
şi-al timbrului era mai mare de un leu ! 
Dacă aici pe pământ există oameni care ţin 
socoteala  oricărui  bănuţ,  cu  atât  mai  mult 
este  valabil  acest  lucru  dincolo  ...  unde  şi 
firul de păr este numărat ... şi pasul făcut şi 
lacrima, iar Dumnezeu vrea ca ca oamenii să-
şi  rezolve  problemele  spirituale.  Dumnezeu 
face tot ce trebuie ca omul să ştie cum vede 
El lucrurile şi cum va proceda. În Matei 5 : 
23 – 26 scrie : „Aşa că, dacă îţi aduci darul  
la altar, şi acolo  îţi aduci aminte că fratele  
tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo  
înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te  
cu fratele  tău ;  apoi  vino de adu-ţi  darul.  
Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău,  
câtă vreme eşti cu el pe drum ; ca nu cumva  
pârâşul  să  te  dea  pe  mâna  judecătorului,  
judecătorul să te dea pe mâna temnicerului,  
şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun  
că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel  
din  urmă  bănuţ”.  Dacă  pe  pământ  există 
dreptate  nu  te  amăgi  că  în  Cer  se  poate 
ajunge  oricum  ...  nu  toţi  vor  ajunge  cu 
Dumnezeu ! Tu cum crezi  că eşti  ? Isus te 
iubeşte ! Cheamă-L în ajutorul tău !

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)

ştie exact pentru ce să se pregătească, mai ales când (de exemplu) are cancer. 
           La noi, doctorul le spune adevărul, celor din familie, (aparţinătorilor, cum spun ei),  
bolnavul fiind protejat. Din punct de vedere spiritual, există un adevăr care trebuie ştiut : 
orice om va plăti pentru păcatele nemărturisite  /  nerecunoscute înaintea lui Dumnezeu, 
deoarece Dumnezeu este drept ! Isus a murit şi pentru păcatele tale ... vorbeşte cu El ! 

Povestiri cu tâlc  
Policarp (numele lui  înseamnă „cel  cu multe 
roade”,  deoarece  aşa  se  spune  că  i-ar  fi 
schimbat mama lui numele, datorită dărniciei 
lui,  a trăit  între ani 70 – 155, dar nu se ştiu 
exact  anii),  asculta  odinioară  tânguirea 
ucenicului  său  Crescens  pentru  starea 
Bisericii, că : „Nori grei se ridică asupra ei, ici  
colo  o  zguduie  uraganul,  ameninţând-o  cu 
nimicirea. Şi s-au aflat şi credincioşi care s-au 
rupt de ea şi au trădat-o !  ...”. Încurajându-şi 
ucenicul, Policarp îi răspunde : „Împărăţia lui  
Dumnezeu sau Biserica este asemenea unui 
pom plantat de agricultor şi crescut. Acesta a 
aruncat  sămînţa  în  pământ  şi  s-a  dus 
Sămânţa a încolţit, şi-a făcut loc printre spini  
şi buruieni şi pomul s-a ridicat deasupra lor ;  
iar  acelea  au  pierit.  Umbra  lui  le-a  nimicit.  
Pomul  a  tot  crescut.  Au  venit  vânturile,  
furtunile. . . şi l-au scuturat, dar pomul cu atât  
mai bine şi-a  înfipt  rădăcinile  în pământ;  iar 
crengile lui au tot crescut, întinzându-se mai 
mult către cer. Astfel, viforele i-au servit numai  
spre dezvoltare şi întărire. Pe când creştea tot  
mai mult şi îşi întindea umbra tot mai departe, 
iată  că  se  arată  sub  el  din  nou  spinii  şi  
buruienile. Pomul însă nu se nelinişteşte din 
cauza lor, căci acum stă sigur şi neclintit... Ei,  
acum dacă priveşti la înălţimea pomului, ce-ţi  
pasă  de  ivirea  buruienilor  de  pe  dedesubtul  
lui?  Lasă-le  în  grija  Celui  ce  a  sădit  şi  a 
crescut pomul”.  (Sursa ambelor întâmplări : internetul)
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