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Editorial. Expresia : Politic corect ! Faţă sau mască ? (II)

 

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

Ghetsimani.  Şi  Isus  a  zis  ucenicilor  Săi  :  
„Şedeţi aici până Mă voi ruga.” 33 A luat cu  
El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început  
să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte  
tare.  34  El  le-a  zis  :  „Sufletul  Meu  este  
cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi  
aici şi vegheaţi !”  35 Apoi a mers puţin mai  
înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca,  
dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul  
acela. 36 El zicea : „Ava – adică : Tată – Ţie 
toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă ; depărtează  
de la Mine paharul acesta ! Totuşi, facă-se nu  
ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” 37 Şi a venit la  
ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui  
Petru : „Simone, tu dormi ? Un ceas n-ai fost  
în stare să veghezi ? 38 Vegheaţi şi rugaţi-vă,  
ca să nu cădeţi în ispită ; duhul este plin de  
râvnă,  dar  trupul  este  neputincios.”  39  S-a 
dus  iarăşi  şi  S-a  rugat,  zicând  aceleaşi  
cuvinte. 40 Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit  
dormind ; pentru că li se îngreuiaseră ochii  
de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. 41 În  
sfârşit,  a  venit  a  treia  oară  şi  le-a  zis  :  
„Dormiţi de acum şi odihniţi-vă ! Destul ! A 
venit ceasul ! Iată că Fiul omului este dat în  
mâinile păcătoşilor. 42 Sculaţi-vă; haidem să 
mergem ; iată că se apropie vânzătorul !” 

Prinderea lui Isus
43 Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit  
Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu  
el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu  
ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă,  
de cărturari şi de bătrâni. [Va continua ... ]

             

Să citim Biblia împreună
  Evanghelia după Marcu

 CAPITOLUL 14 
Cina cea de taină

22  Pe când mâncau, Isus a luat o pâine ; şi,  
după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat,  
zicând  :  „Luaţi,  mâncaţi,  acesta  este  trupul  
Meu.” 23  Apoi a luat un pahar şi, după ce a  
mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut  
toţi din el. 24 Şi le-a zis: „Acesta este sângele  
Meu, sângele legământului celui nou, care se 
varsă pentru mulţi. 25 Adevărat vă spun că, de  
acum încolo,  nu voi  mai bea din rodul viţei,  
până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia  
lui Dumnezeu.”

Înştiinţarea lui Petru
26 După ce au cântat cântările de laudă, au  
ieşit pe Muntele Măslinilor.  27 Isus le-a zis :  
„În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de  
poticnire;  pentru  că  este  scris  :  „Voi  bate  
Păstorul, şi oile vor fi risipite.”  28 Dar, după 
ce  voi  învia,  voi  merge  înaintea  voastră  în  
Galileea.” 29 Petru I-a zis : „Chiar dacă toţi  
ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.”  
30 Şi Isus i-a zis : „Adevărat îţi spun că astăzi,  
chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte  
cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de  
trei ori.” 31 Dar Petru I-a zis cu şi mai multă  
tărie : „Chiar dacă ar trebui să mor împreună  
cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi  
ceilalţi au spus acelaşi lucru.

Ghetsimani
32 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit

             În urmă cu un timp am aflat despre un dialog, care a avut loc, undeva în Statele 
Unite ale Americii,  între două colege de şcoală, (dintre care una din ele era venită de 
câţiva ani din România). La un moment dat, o fetiţă i-a spus colegei ei : -  Ai rostit un 
cuvânt interzis. - Ce am spus ? - Ai spus : „Dumnezeu !” Nu ai voie să spui aşa ceva în  
şcoală  !  Într-o  ţară  în  care  este  garantată  libertatea  de  exprimare,  nu  doar  despre 
Dumnezeu nu ai voie să vorbeşti  oriunde, dar nici chiar simbolurile creştine nu pot fi 
purtate pentru a nu discrimina minoritatea ... care însă are voie să sfideze majoritatea ! 
                „Potrivit unui studiu realizat în 2014 de către Pew Research Center, 71% dintre  
americani  sunt  creștini (47% protestanți  și  21% catolici),  23% nu au  religie  și  6%  
practică alte religii (iudaism - 1,9%, islam - 0,9% budism - 0,7%, hinduism - 0,7%, alte  
religii – 1,8%)”. (Preluat de pe https://ro.wikipedia.org). Cum s-a putut ajuns la aşa ceva ?
                 Trebuie să reamintim că S.U.A. este un stat format de către protestanţii refugiaţi 
din Europa, pentru că pe vechiul continent erau persecutaţi. O carte foarte bună, în care 
este  studiată  formarea  acestei  ţări  este  Lumină  şi  Glorie  de  Peter  Marshall  şi  David 
Manuel, (care  poate   fi  ascultată  în  format  audio  accesând  următoarea  adresă  : 
http://audio.resursecrestine.ro/carti/index-autori/david-manuel-si-peter-marshall). 
         „Termenul,  preluat  în engleză ca Political  Correctness (prescurtat  PC)  este  o 
expresie  utilizată  pentru a  descrie  strategiile  instituționale  de înlocuire  a expresiilor  și 
termenilor din limba curentă care pot jigni minorități  etnice, de gen, orientare sexuală, 
religioase,  persoanele  cu  handicap  fizic  sau  psihic,  în  vârstă,  de  altă  rasă,  etc. 
Corectitudinea politică are la bază două idei: 1. Limbajul curent conține numeroși termeni 
care sunt  considerați  jignitori de persoanele  care aparțin unor minorități  etc.  Folosirea 
acestor termeni jignitori ("țigani" de exemplu) perpetuează o situație de discriminare. 
2. Înlocuirea acestor termeni jignitori cu alții neutri reduce discriminarea și promovează 
buna  înțelegere.”  (Preluat  de  pe  https://ro.wikipedia.org/wiki/Corectitudine_politică) 
Vom studia în numerele viitoare unde s-a ajuns !? Un creştin trebuie să vorbească corect 
din punct de vedere Biblic, deoarece există adevărurile lui Dumnezeu care trebuie spuse.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Corectitudine_politic%C4%83
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Dicţionar de antonomază                Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche     130. Iubirea cre tin  ! ş ă
Marele  filozof  francez  Jean  Paul  face 
compara ia aceasta : ț
„Cu  cât  este  în  lume  mai  mult  iubire  deă  
Dumnezeu i de oameni,  cu atât va fi  maiș  
pu in  egoism  într-însa  ;  cu  cât  o  steaț  
c l toare  se  învârte te  mai  iute  în  jurulă ă ș  
soarelui,  cu  atât  mai  pu in  se  învârte teț ș  
împrejurul s uă ”.  „Iube ti tu pe Dumnezeu iș ș  
pe oameni ?” - Întreab  odat  un p rinte peă ă ă  
fiul s u bine crescut.ă
- „Iubite tată”, zise tân rul, „ă cum s  nu iubescă  
pe Dumnezeu i pe oameni ?!ș ”
Cu  to ii  suntem  stelele  lui  Dumnezeu,  careț  
trebuie  s  lumin m  prin  iubirea,  care  neă ă  
ridic  deasupra tuturor f pturilor.ă ă

Proverbe latine despre linguşire
•  Linguşirea  este  cea  mai  mare  pacoste  a 
prieteniei.  • Nu poate fi  o prietenie sinceră 
când există linguşire. • Unde-i cea mai mare 
linguşire,  acolo  este  şi  cea  mai  puţină 
fericire. • Linguşirea omului rău ascunde în 
ea  vicleşuguri.  •  Linguşitorul  îşi  urmăreşte 
numai  interesul  său.  •  Linguşirea  atrage 
prieteni,  adevărul  provoacă  ură.  (Din 
Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Après  moi  le  déluge  (fr.  „După  mine 
potopul),  cuvinte  atribuite  faimoasei 
curtezane,  marchiza  de  Pompadour,  favorita 
regelui Ludovic al XV-lea al Franţei.
Suveranul  şi-a  însuşit  aceste  cuvinte  ca  o 
concepţie,  ca  o  linie  de  conduită,  ducând  o 
viaţă de huzur şi desfătări deşănţate, fără să-i 
pese ce se va întâmpla după moartea lui.
De aici expresia „după mine potopul” a ajuns 
o deviză a omului egoist, care nu trăieşte decât 
pentru interese şi plăceri personale ... 
Formularea, cu uşoare variante, o întâlnim şi 
la Cicero şi la Seneca, iar amândoi au luat-o 
de la un autor grec. De pildă, expresia tradusă 
din  latină,  suna  :  „După  moartea  mea,  
pământul poate să fie şi mistuit de flăcări” ...

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMAM  =  1. Mama.  2. Locul  adunării. 
Localitate (Iosua 15 : 26). 
•  AMANA  =  1.  Credinţă,  Fidelitate,  De 
încredere.  2. Adevăr.  3. Întregime.  4. 
Statornicie.  5. Curgătorul. Un  munte. 
(Cântarea  Cântărilor  4  :  8)  •  AMARIA =  1. 
Iehova a promis, Iehova a vorbit, Zicerile lui 
Iehova, (gr. Teofrast). Mare preot în Ierusalim 
(II  Cronici  19  :  11)  •  AMASA  =  1. EL 
(Dumnezeu) a  luat  asupra  Lui.  2. Autorul 
poporului.  3. Povară, Purtător de poveri.  4. 
Neîndestularea  poporului.  5. Îndestularea 
poporului. Mai mulţi israeliţi (I Regi 2 : 32). 

•  Gaspar  :  Foarte  rar  întâlnit  ca  prenume  în 
onomastica  actuală  (ceva  mai  frecvent  în 
Transilvania), rom. Gaspar este legat în general 
de influența catolică. Numele reproduce o formă 
latină  Gaspar sau Gasparus,  a cărei etimologie 
este inexactă. O ipoteză ar fi că numele provine 
din  iraniană  (adj.  windahwarena-  „care  are 
splendoare”).  Altă  ipoteză  apropie  numele  de  
arm.  ghizbar-  „vistier,  trezorier”(împrumutat  din 
iran.  gaz-bar  „care  poartă  tezaurul”).  Prezența 
mult mai veche în Transilvania și preponderența 
formelor  cu  ș  (Gașpar,  Gășpăroiu  etc.)  este 
datorită  influenței maghiare. 

Versetele săptămânii 
„Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde 

un laţ sub paşii lui”. PROVERBE 29 : 5
„Cine mustră pe alţii găseşte mai multă 
bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba 

linguşitoare”. PROVERBE 28 : 23
„Căci nu este nimic adevărat în gura lor; 
inima le este plină de răutate, gâtlejul le  
este un mormânt deschis, şi pe limbă au 

vorbe linguşitoare”. PSALMUL 5 : 9

„Cu câteva luni în urmă, în timp ce şedeam în 
birou, un băiat de 12-13 ani a intrat ţinând în 
mână un buchet de flori : „Domnule căpitan, 
dumneavoastră  i-aţi  închis  pe  părinţii  mei. 
Astăzi  este  aniversarea  zilei  de  naştere  a 
mămicii.  În  fiecare  an,  în  această  zi  îi  
aduceam flori. Din cauza dumneavoastră nu o 
mai am azi  pe mămica cu mine, ca să-i fac  
această  bucurie,  dar  ea  m-a  învăţat  să 
răsplătesc  răul  cu  bine.  De  aceea  m-am 
gândit  să  ofer  acest  buchet  mamei  copiilor  
dumneavoastră”. A fost prea mult pentru mine. 
Sunt şi eu un om. L-am îmbrăţişat pe copil. De 
atunci nu am mai putut tortura şi astfel mi-am 
pierdut şi poziţia. Dar mă bucur să pot repara 
astfel puţin din răul săvârşit" ...

 Constituţia scrisă în lumini şi umbre
Dr. A. B. Simpson a văzut odată Constituţia 
scrisă  a  Statelor  Unite  ale  Americii,  care 
era scrisă pe pergament. El a fost aproape 
de  ea  şi  a  putut  citi  toate  detaliile 
Constituţiei S.U.A. 
Dar  când  s-a  depărtat  la  câţiva  paşi  de 
pergament, tot ce a mai putut vedea a fost 
capul lui  George Washington ...  acolo  pe 
pergament. Atunci s-a apropiat din nou şi a 
observat că Constituţia era astfel scrisă în 
lumini şi în umbre încât să ia forma capului 
lui G.  Washington. 
Cumva, aşa este şi spiritual. Dumnezeu a 
scris Cuvântul Lui, în care se descoperă pe 
Sine,  dar  în  Persoana  Fiului  Său,  a 
Domnului Isus ca şi Cap al Bisericii.
Şi nu poţi să ai parte de Constituţia cerului 
decât  într-o  persoană,  iar  această 
Constituţie  a  cerului  este  Persoana 
Domnului  Isus.  În  Ioan  14  :  8  –  10 avem 
scris un dialog, avut de ucenici cu Domnul 
Isus : „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe  
Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis : 
„De  atâta  vreme  sunt  cu  voi  şi  nu  M-ai  
cunoscut, Filipe ? Cine M-a văzut pe Mine a  
văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar : 
„Arată-ne pe Tatăl” ? Nu crezi că Eu sunt în  
Tatăl,  şi  Tatăl  este  în  Mine  ? Cuvintele  pe  
care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine ; ci  
Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste  
lucrări ale Lui”. II Corinteni 4 :  3 - 4 „ ... 
dacă Evanghelia noastră este acoperită, este  
acoperită  pentru  cei  ce  sunt  pe  calea  
pierzării,  a  căror  minte  necredincioasă  a  
orbit-o  dumnezeul  veacului  acestuia,  ca  să 
nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei  
lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu”. 
Prin  Cuvânt  ajung  să-L cunosc  pe Domnul 
Isus şi apoi pe Dumnezeu !

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)

            În Psalmul 15 : 1 – 3 este scrisă întrebarea pe care David i-a pus-o lui Dumnezeu şi 
răspunsul pe care l-a primit : „Doamne, cine va locui în cortul Tău ? [Cine va ajunge în 
Cer ?] Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt ? – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face 
voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela ... nu face rău semenului său şi nu 
aruncă ocara asupra aproapelui său”. Mântuirea este posibilă numai prin Domnul Isus ! 

Povestiri cu tâlc  
Ecaterina  Jagello  era  soţia  principelui 
finlandez Wasa. Când acesta, acuzat de înaltă 
trădare,  a  fost  condamnat  la  închisoare  pe 
viaţă,  îl  rugă  pe  regele  suedez  Heinrich  să 
poată împărţi cu soţia sa perioada de detenţie. 
Regele  se  îngrozi  şi  căută  s-o  convingă  pe 
prinţesă să uite de soţul ei : 
„Ştiţi că soţul dumneavoastră nu va mai putea 
vedea niciodată lumina zilei ?” 
„Ştiu, maiestate !” 
„Ştiţi, de asemenea, că nu mai este tratat ca 
principe, ci ca trădător ?” 
„Da,  ştiu,  dar  indiferent  dacă  este  liber  sau 
închis, vinovat sau nevinovat, el rămâne totuşi  
soţul meu”. 
„Dar  după  toate  cele  întâmplate  nu  vă  mai 
leagă  nimic  de  el.  Acum  sunteţi  liberă  !” 
Ecaterina îşi scoase verigheta din deget şi o 
arătă regelui spunându-i : 
„Citiţi, maiestate !” 
Pe verighetă erau scrise doar două cuvinte în 
latină :  mors sola (Numai moartea ne poate 
despărţi!)
Şi Ecaterina merse cu soţul ei la închisoare şi 
împărtăşi  cu  el  şaptesprezece  ani  grei  de 
suferinţă  şi  de  lipsuri,  până  când  regele 

Henrich muri şi soţul ei a fost eliberat. (Sursa 
ambelor întâmplări : internetul)
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