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Editorial. Botezul în apă ! De ce este important ?

 

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

 Hotărârea de moarte întărită
6 La  fiecare  praznic  al  Paştilui,  Pilat  le  
slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. 7 În  
temniţă  era  unul  numit  Baraba,  închis  
împreună  cu  tovarăşii  lui  din  pricina  unui  
omor pe care-l  săvârşiseră într-o răscoală.  8 
Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat  
să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna.  
9 Pilat le-a răspuns : „Voiţi să vă slobod pe 
Împăratul  iudeilor  ?”  10 Căci  pricepuse  că 
preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră  
în mâna lui.  11 Dar preoţii cei mai de seamă 
au  aţâţat  norodul  să  ceară  lui  Pilat  să  le  
sloboadă mai bine pe Baraba.  12 Pilat a luat  
din nou cuvântul şi le-a zis : „Dar ce voiţi să  
fac  cu  Acela  pe  care-L  numiţi  Împăratul  
iudeilor  ?”  13 Ei  au  strigat  din  nou  :  
„Răstigneşte-L !” 14 „Dar ce rău a făcut ?”,  
le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai  
tare : „Răstigneşte-L !” 15 Pilat a vrut să facă 
pe  placul  norodului,  şi  le-a  slobozit  pe 
Baraba ; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată 
cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 16 Ostaşii au 
adus  pe  Isus  în  curte,  adică  în  palat,  şi  au  
adunat toată ceata ostaşilor. 17 L-au îmbrăcat  
într-o haină de purpură, au împletit o cunună 
de  spini  şi  I-au  pus-o  pe  cap.  18 Apoi  au 
început  să-I  ureze  şi  să  zică  :  „Plecăciune,  
Împăratul iudeilor !” 19 Şi-L loveau în cap cu  
o  trestie,  Îl  scuipau,  îngenuncheau  şi  I  se 
închinau.  20 După ce şi-au bătut astfel joc de  
El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au  
îmbrăcat în hainele Lui ... (Cont. în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
  Evanghelia după Marcu

 CAPITOLUL 14 
Tăgăduirea lui Petru

69 Când l-a văzut slujnica, a început iarăşi să  
spună celor ce stăteau acolo : acolo : „Acesta  
este unul dintre oamenii aceia.”  70 Şi el s-a  
lepădat  din  nou.  După  puţină  vreme,  cei  ce  
stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru : „Nu mai  
încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia;  
căci eşti galileean, şi graiul tău seamănă cu al  
lor.” 71 Atunci el a început să se blesteme şi să 
se jure : „Nu cunosc pe Omul acesta despre  
care vorbiţi  !”  72 Îndată a cântat  cocoşul a  
doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba  
pe care i-o spusese Isus : „Înainte ca să cânte  
cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de  
trei  ori.”  Şi  gândindu-se  la  acest  lucru,  a 
început să plângă.

CAPITOLUL 15
Isus înaintea lui Pilat

1 Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut  
îndată  sfat  cu  bătrânii,  cărturarii  şi  tot  
soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi  
L-au  dat  în  mâinile  lui  Pilat. 2  Pilat  L-a 
întrebat : „Eşti Tu Împăratul iudeilor ?” „Da,  
sunt”, i-a răspuns Isus. 3 Preoţii  cei  mai de 
seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4 Pilat L-
a întrebat din nou : „Nu răspunzi nimic ? Uite  
de câte lucruri Te învinuiesc ei !”  5 Isus n-a 
mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe  
Pilat. 5 Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru  
care a mirat pe Pilat.

            „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în  
prorocul Isaia : „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea … glasul  
celui ce strigă în pustiu : „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”, a venit Ioan  
care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 

Tot  ţinutul  Iudeii  şi  toţi  locuitorii  Ierusalimului  au început  să iasă  la  el  ;  şi,  
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan ... Ioan propovăduia şi zicea : 

„După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic  
să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă ; dar El vă va  
boteza cu Duhul Sfânt.” În vremea aceea, a venit  Isus din Nazaretul Galileii şi  a fost  
botezat de Ioan în Iordan”. (Marcu 1 : 1 – 5, 7- 9)    
            De ce este important botezul în apă ? 

1. Este de la Dumnezeu. Ioan Botezătorul spunea despre Domnul Isus : „Eu nu-L 
cunoşteam ; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea 
Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” (Ioan 1 : 33)

2.  Credinţa  din  inimă  se  dovedeşte  prin  ascultarea  de  Cuvântul  lui 
Dumnezeu. Înainte de Înălţarea le cer, Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor : „Duceţi-vă 
în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza 
va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit”. (Marcu 16 : 15 – 16)

3. Ca dovadă de ascultare, fac ceea ce Dumnezeu a poruncit :  „În vremea 
aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan” (Marcu 1 : 9) 
Domnul Isus : „ ... a venit ... din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar  
Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la  
mine ?” Drept răspuns, Isus i-a zis : „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce 
trebuie împlinit. Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din  
apă  ...  ”.  (Matei  3  :  13  -  16)  Ai  fost  botezat  în  apă,  la  cererea  ta,  (adult  fiind)  ? 
Evanghelistul Luca, după ce descrie botezul în apă al Domnului Isus, notează şi vârsta pe 
care o avea Domnul atunci. Scrie că : „Isus avea aproape treizeci de ani ... ”. (Luca 3 : 23)
”. ()               
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Dicţionar de antonomază                Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche   132. Iubirea de Christos !
Cu ocazia anivers rei de o sut  de ani delaă ă  
na terea  marelui  compozitor  Beethoven,  oș  
uvi  de  p r  a  marelui  compozitor  a  fostș ță ă  

vândut  la Viena pentru zece mii de dolari.ă  
Frumoas  sum , nici vorb .ă ă ă
Dar dac  pentru a poseda aceast  uvi  deă ă ș ță  
p r, care odat  a f cut parte din fiin a unuiă ă ă ț  
mare compozitor, s-a g sit cineva care s  deaă ă  
aceast  sum  atât de mare numai i numaiă ă ș  
s  aib  ceva  din  el,  oare  de  ce  nu  am  fiă ă  
dispu i  cu  to ii  s  ne  str duim  a  face  totș ț ă ă  
posibilul  ca s  avem neîncetat lâng  noi peă ă  
Isus,  care  ne  poate  ajuta  în  orice  nevoie  iș  
mângâia în orice durere,  i  mai mult decâtș  
atât,  care poate s  neă  dea biruin a asupraț  
p catului, f cându-ne demni, prin harul S u,ă ă ă  
de a mo teni Împ r ia  Lui ?! ș ă ăț

i  toate  acestea  le-a  f cut  i  neîncetat  leȘ ă ș  
face, din iubire pentru noi, f r  ca s  ne ceară ă ă ă 
decât s  lu m aminte la tot ceeace a f cut iă ă ă ș  
face  pentru  noi,  s -L  urm m  în  deplină ă ă 
ascultare pân  la sfâr it.ă ș

Proverbe latine despre minciună
• Cine se bizuie pe minciuni se hrăneşte cu 
vânt. • Mincinosul este în acelaşi timp şi hoţ. 
•  Mincinoşii,  chiar  şi  atunci  când  spun 
adevărul, nu mai au crezare. •  Minciuna la 
copii e o slăbiciune de judecată, iar la omul 
matur  o  mare  nelegiuire. •  Minciunile  nu 
rămân nepedepsite multă vreme. • De obicei 
nu ne mai încredem în omul mincinos, chiar 
când spune adevărul. •  Mai mincinos decât 
parţii (mincinos fără pereche).  • Mincinoşii 
îşi ispăşesc pedeapsa pentru minciunile lor. 
• Mincinosul trebuie să aibă o memorie 
foarte bună. • Minciuna este  transparentă ; dacă 
vei privi cu atenţie, vei putea vedea prin ea.

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A pune la index – Lista cărţilor interzise de 
biserica  catolică,  socotite  eretice,  se  numea 
Index librorum prohibitorum. Primul index de 
acest fel a fost alcătuit de inchiziţie în 1559 ... 
Index-ul  întocmit  de serviciul  papal  în  1955 
cuprindea peste 20.000 de titluri. De aici s-a 
născut  expresia  a  pune  la  index,  care 
înseamnă a interzice legătura cu ceva / cineva.

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMAŢIA  =  Iehova  este  tare,  Puterea 
Domnului.  Numele  unui  împărat  în  Iuda  (II 
Regi 14 : 1) şi a mai multor israeliţi (I Cronici 
4  :  34,  6  :  45). •  AMEAD  =  1.  Mărturia 
poporului.  2. Podoabă.  3.  Statornic. 
Localitate în ţara lui Israel (Iosua 19 : 26). 
•  AMETIST = Intoxicare, Otrăvire. O specie 
de cristal de culoare violet – străvezie (Exod 28 
: 19 ; Apocalipsa 21 : 20). Unii au tradus : Cel 
ce  te  apără  de  beţie,  probabil  pentru  că  în 
vechime  i  se  atribuia  acestei  pietre  o  putere 
vrăjitorească. • AMFIPOLI = Oraş înconjurat 
sau asigurat, în jurul oraşului. (Fapte 17 : 1)

•  Genoveva  :  De  proveniență  apuseană, 
modern, dar puțin folosit, Genoveva este prezent 
printre  prenumele  din  limba  română  datorită 
influenței onomasticii  literare. Formele sub care 
circulă  numele în Occident au la bază o formă 
târzie,  latinizată,  Genovefa,  a  cărei  etimologie 
este  încă nesigură.  Una dintre  ipotezele  emise 
consideră  că  elementul  secundar-  vefa-  ar 
reprezenta  germanicul  wifa-  femeie,  soție-  iar 
prima parte ar corespunde celticului geno- neam. 
Conform acestei interpretări, semnificația „femeie 
de  neam”  ar  permite  încadrarea  lui  Genoveva 
într-o serie de nume care, inițial, se refereau la 
originea nobilă. Versetele săptămânii 

„Până când vă veţi năpusti asupra unui om,  
până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca 
pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să 
se surpe ? Da ... le place minciuna ; cu gura 

binecuvântă, dar cu inima blestemă”. Ps. 62:3-4

Mahatma  Gandhi  a  povestit  odată  o 
experienţă din viaţa sa :
„Aveam cincisprezece ani când într-o bună zi  
am comis un furt. Pentru că aveam datorii, am 
furat de la tatăl meu o brăţară de aur ca să le  
plătesc.  Dar  nu  puteam  să  suport  povara 
vinovăţiei mele. Când stăteam înaintea lui, de 
ruşine nu puteam să-mi deschid gura. 
Atunci  am  decis  să-mi  mărturisesc  fapta  în 
scris. Când i-am înmânat bileţelul,  tremuram 
totul.  Tatăl  meu citi  bileţelul,  închise ochii  şi  
apoi  o  rupse.  „E  bine”,  îmi  spuse  el  şi  mă 
îmbrăţişă. Din acel moment l-am iubit pe tatăl  
meu mai mult ca niciodată”.
Dacă părinţii pot ierta atât de mult ...  cu cât 
mai  mult  ne  iartă  Domnul  Isus  !  David 
spunea : „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau 
oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi  
şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea ; mi se 
usca vlaga cum se usucă pământul de seceta 
verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu 
mi-am  ascuns  fărădelegea  ...Şi  Tu  ai  iertat  
vina păcatului meu”. (Psalmul 32 : 5)

 Să mă întorc acasă !?
În  cel  de-al  doilea  război  mondial,  un 
soldat austriac se afla pe frontul din Rusia. 
La început, viaţa sa nu era deloc în pericol, 
deoarece lupta în spatele frontului. 
Treptat-treptat, micşorându-se considerabil 
numărul  soldaţilor  din  prima  linie,  a  fost 
mutat pentru a întări linia întâi de pe front.
Într-una din zile, soldatul primi o scrisoare 
din partea mamei sale. 
O  deschise  şi  dădu  s-o  citească,  dar 
gândul la mama, pe care n-o văzuse de un 
an de zile, îl făcu să lăcrimeze. Ştia cât de 
mult  îl  iubise şi  încă îl  mai iubea mama. 
Ştia  cât  de mult  îl  aştepta  mama acasă. 
Dar, aflându-se în prima linie a frontului, îşi 
dădu seama că nu mai are mari şanse de 
a scăpa cu viaţă. 
Atunci luă un creion şi o foaie de hârtie şi-i 
scrise mamei sale, pe care şi  el  o iubea 
aşa de mult, următoarele cuvinte : 
„Tu aştepţi să mă întorc acasă ; acum mă 
duc acasă şi te voi aştepta !" 
(Aceste cuvinte mai pot fi citite şi astăzi pe 
un  mormânt  din  cimitirul  din  Viena  – 
Strebersdorf). Un verset foarte frumos este 
scris  în  Biblie,  în  cartea  Isaia  :  „Totuşi  
Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi  
şi  Se  va  scula  să  vă  dea  îndurare,  căci  
Domnul este un Dumnezeu drept : ferice de  
toţi cei ce nădăjduiesc în El !”  (Isaia 30:18) 
Să nu uităm că „ ... sângele lui Isus Hristos,  
Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”. (I Ioan 1 : 
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)

(Concluzii la Editorialul  Nr. 124 / 17 Iulie 2016 : 1)  Corectitudinea politică este o ipocrizie. În fapt, 
discriminarea (etnică, rasială, contra homosexualilor și a femeilor) este în primul rând un fenomen social 
și comportamental. Simpla schimbare a cuvintelor (rom în loc de țigan) nu va îmbunătăți relațiile dintre 
români și țigani.
2)  Termenii  adoptați  ca  fiind  corect  politici  devin  foarte  repede  receptați  ca  fiind  peiorativi.  De 
exemplu, invalid a  devenit  într-un  timp  foarte  scurt handicapat,  apoi  persoană  cu  dizabilități, 
apoi persoană cu nevoi speciale. În engleza americană, în decurs de trei decenii negro a devenit black, 
apoi Afroamerican, apoi African-American. În spiritul gândirii politice corecte,  a admira pe cineva sau 
creația cuiva este o blasfemie, pentru ca înseamnă  a recunoaște inegalitatea dintre oameni. Ideea de a 
acorda  premii  pentru  anumite  merite  este  și  ea  condamnată  pentru  că  premierea  unora  ar  însemna 
„jignirea” și „punerea în inferioritate” a altora.  
Odată ce libera exprimare este băgată în cămașa de forță a adevărului oficial, se ajunge la nebunia care 
domnește în toate statele totalitare. Viața, atât cea privată cât și cea publică, devine o șaradă golită de sens, 
în care prosperă iluzia și domnește teroarea.  (Preluat de pe  https://ro.wikipedia.org/wiki/Corectitudine_politică) 

Povestiri cu tâlc  
O oaie care se afla  la păscut  într-un ţarc  mare  a 
descoperit o  gaură  în  gard  aşa  că  s-a strecurat 
afară.  Acolo  s-a  putut  bucura  ea  de  libertate.  A 
început să zburde şi a fugit departe ... până când s-a 
rătăcit.  Nu  după  mult  timp,  a   observat  că  o 
urmăreşte un lup. A fugit ea şi iarăşi a fugit ...  dar 
lupul s-a oprit deodată în spatele ei. La timp însă a 
sosit şi păstorul ! 
El a salvat oaia şi a dus-o cu grijă la turma sa. Şi cu 
toate că toate celelalte oi încercau să iasă, el nu a 
închis gaura din gard ! Omul are libertatea de-a 
face  ce  vrea  el  ...  dar  va  suporta  şi 
consecinţele  alegerilor  lui  !  Harul  nostru  se 
numeşte... Isus ! (Sursa ambelor întâmplări : internetul)
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