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Editorial. Căsătoria sau Să găsiţi odihnă !   

 

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

să vedem şi să credem !” Cei răstigniţi  
împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de 
El.                  Moartea lui Isus
33  La  ceasul  al  şaselea,  s-a  făcut  întuneric  
peste toată ţara, până la ceasul al nouălea. 
34 Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu  
glas tare : „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care  
tălmăcit  înseamnă  :  „Dumnezeul  Meu,  
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ?” 
35 Unii  din  cei  ce  stăteau  acolo,  când L-au 
auzit, ziceau : „Iată, cheamă pe Ilie !” 36  Şi  
unul din ei a alergat de a umplut un burete cu  
oţet,  l-a  pus  într-o  trestie  şi  I-a  dat  să  bea,  
zicând : „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-
L coboare de pe cruce !” 37 Dar Isus a scos un  
strigăt  tare  şi  Şi-a  dat  duhul. 38 Perdeaua 
dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus  
până jos. 39 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus,  
când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis :  
„Cu  adevărat,  Omul  acesta  era  Fiul  lui  
Dumnezeu !” 40 Acolo erau şi nişte femei care  
priveau  de  departe.  Printre  ele  erau  Maria  
Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a  
lui Iose, şi Salome, 41 care, pe când era El în  
Galileea,  mergeau  după  El  şi-I  slujeau;  şi  
multe alte femei care se suiseră împreună cu El  
în Ierusalim.     Îngroparea lui Isus
42  Când  s-a  înserat  –  fiindcă  era  ziua  
Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului – 43 
a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază  
al  soborului,  care şi  el  aştepta Împărăţia lui  
Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca 
să ceară trupul lui Isus ... (Cont. în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
  Evanghelia după Marcu

 CAPITOLUL 15 
20 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au 
dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat  
în hainele Lui L-au îmbrăcat în hainele Lui şi  
L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea
21 Au  silit  să  ducă  crucea  lui  Isus  pe  un  
trecător  care  se  întorcea  de  la  câmp,  numit  
Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui  
Ruf.  22 Şi  au  adus  pe  Isus  la  locul  numit  
Golgota,  care  tălmăcit  înseamnă  :  „Locul  
căpăţânii”.  23 I-au dat să bea vin amestecat  
cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24 După ce L-au  
răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând 
la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare. 25 Când L-
au răstignit, era ceasul al treilea. 26 Deasupra 
Lui era scrisă vina Lui : „Împăratul iudeilor.”  
27 Împreună  cu  El  au  răstignit  doi  tâlhari,  
unul  la  dreapta,  şi  altul  la  stânga  Lui.  28  
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice : „A fost  
pus în numărul celor fărădelege.”

 Batjocurile trecătorilor
29 Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din 
cap şi ziceau : „Uă ! Tu, care strici Templul şi-
l zideşti la loc în trei zile, 30 mântuieşte-Te pe 
Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce !” 31 Tot  
astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu 
cărturarii,  îşi  băteau  joc  de  El  între  ei  şi  
ziceau : „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi  
nu Se poate mântui !  32 Hristosul, Împăratul  
lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca

             În Vechiul Testament există o carte care se numeşte Rut. Găsim scris că Naomi le-a 
binecuvântat pe nurorile ei astfel : „Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa  
unui  bărbat  !”  (Rut  1  :  9)  Nu  a  generalizat,  („Să  dea  Domnul”),  ci  a  personalizat 
binecuvântarea : Să vă dea Domnul ! Ce îşi dorea pentru ele ? 

Odihna  interioară  a  sufletului,  pe  care  o  fată  (sau o  femeie), o  poate  avea  în 
special din momentul căsătoriei. De atunci ea poate avea parte de împlinirea sufletească, 
(familia /casa) dar şi de un alt confort material, (locuinţa). 

Această odihnă însă vine în urma căsătoriei cu un tânăr, (un bărbat) ! Multă vreme 
aşa a fost gândirea :  În momentul căsătoriei băiatul are casa, iar fata vine cu zestrea şi  
umple casa ! Un gând din acest verset : Dumnezeu este Cel care dă. 

Dumnezeu dă ! Acesta este Harul lui Dumnezeu, deoarece numai Domnul poate 
să dea ceea ce omul are nevoie ! Naomi după zece ani de necazuri spunea : „Să vă dea 
Domnul ... ”. Ea a realizat faptul că :

Dumnezeu este  sursa tuturor lucrurilor, (fie spirituale, fie materiale)  ... nu 
mintea noastră !  O căsătorie binecuvântată face parte din harul lui Dumnezeu. Să nu 
uităm ce  scrie  în  Biblie  :  „Casa şi  averea  le  moştenim de  la  părinţi,  dar  o  nevastă  
pricepută este un dar de la Domnul”. (Proverbe 19 : 14)

Harul  constă  într-o  aşteptare activă  a  intervenţiei  lui  Dumnezeu,  nu  într-o 
pasivitate totală, în care omul nu face nimic, aşteptând însă ca Dumnezeu să-i dea totul ! 
Naomi spunea clar : „ ... să găsiţi odihnă”. Găseşte ... în special, cel ce caută. Domnul Isus 
spunea : „ ... căutaţi şi veţi găsi ...”. (Matei 7 : 7)                                
           Naomi ştia foarte bine ce spune, („Să vă dea Domnul ...  ”), deoarece la vremea 
când : „ ...  a fost o foamete în ţară ... ” (Rut 1 : 1), ea a plecat împreună cu familia din 
Israel, într-o ţară străină, pentru un mai bine, dar acolo lucrurile nu au decurs cum poate s-
a aşteptat Elimelec, (soţul ei) ! 

De ce ? În loc să aştepte ca Dumnezeu să dea, au vrut să-şi dea singuri ... au 
plecat unde era mai bine din punct de vedere material. Dar poporul evreu putea avea fie 
binecuvântări fie blesteme, în funcţie de relaţia lor cu Dumnezeu. Ei ştiau cuvintele spuse 
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Cartea veche   133. Iubirea de p rin i !ă ţ
Un b ie el dela ora  fu dus de un misionar,ă ț ș  
într-un  c min  dela  ar  împreun  cu  al iă ț ă ă ț  
orfani. El a fost îmbr cat din nou fiind d ruită ă  
i cu o p l rie nou . ș ă ă ă

Pe când misionarul  se  ocupa de al i  b ie i,ț ă ț  
acest mititel  se retrase într-un col  i  scoteaț ș  
din p l ria veche c ptu eala. ă ă ă ș
Misionarul îl observ  i îl întreb  de ce scoateă ș ă  
c ptu eala  p l riei  lui  purtate  ?  B ie elulă ș ă ă ă ț  
atunci  r spunse  cu  glasul  mi cat  :  „ă ș Ea  e 
f cut  din  rochia  mamei  mele.  Care  m-aă ă  
iubit pân  la moarte i nu am alt  amintireă ș ă  
dela dânsa”.

i  noi  s  ne  l s m lipsi i  de  ce  ni  este  maiȘ ă ă ă ț  
scump  din  amintirea  maicii  noastre,  de 
urmele cre terii religioase i morale, ce ne-aș ș  
s dit în suflet ?! S  nu fim capabili a le p straă ă ă  
cu sfin enie, ca semnele ce ne aduc aminte deț  
iubirea ei nem rginit  pentru noi ?!ă ă

Proverbe latine despre mânie
•  Chiar  şi  musca  are  splină.  (Figurat  :  se 
poate mânia). • Mânia este uşa prin care intră 
toate viciile.  • Să nu te împrieteneşti cu un 
om mânios. • Mânia este o nebunie de scurtă 
durată ; stăpâneşte-ţi mânia căci dacă nu este 
ţinută în frâu, ea îţi porunceşte. • Mânia dă 
putere  chiar  şi  braţelor  slabe.  •  Mânia  se 
topeşte ca gheaţa, dacă se amână. • Plângând 
alungăm mânia. • Amânarea este cel mai bun 
leac  contra  mâniei.  •  Mânia  ascunsă  e  cea 
mai periculoasă. • Mânia nestăpânită duce la 
nebunie.  • Cel care se mânie îşi face singur 
necaz.  •  Cine îşi  învinge mânia,  şi-a  biruit 
duşmanul  cel  mai  puternic.  •  Când  un  om 
furios se linişteşte,  se mânie din nou pe el 
însuşi.  •  Mânia  procură  armele  pentru 
certuri.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  
Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Aquila non capit muscas  (lat.  „Vulturul  nu 
prinde  muşte”)  -  proverb  latin,  foarte 
răspândit.  Se  foloseşte  şi  azi,  la  fel  ca  în 
vremea  lui,  spre  a  semnala  metaforic  că 
lucrurile  fără  însemnătate  nu  trebuie  să 
constituie  o  preocupare  pentru  un  om  de 
seamă,  întocmai  cum  vulturul  semeţ  nu  se 
interesează  de  nişte  biete  musculiţe.  „Aşa 
vorbeşte  Domnul  :  „Ce  nelegiuire  au  găsit  
părinţii  voştri  în  Mine,  de  s-au depărtat  de  
Mine şi  au mers după nimicuri, şi au ajuns 
ei înşişi de nimic?” (Ieremia 2 : 5) 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMI  = 1.  Cinstit,  Statornic.  2.  Mamă.  3. 
Cotul (măsură). Un israelit (Ezra 2 : 57). 
• AMIEL = 1. Slujitorul lui Dumnezeu, Omul 
lui  Dumnezeu,  Poporul  lui  Dumnezeu.  2. 
Poporul meu este tare. 3. Ruda mea cea mai 
apropiată.  4.  Ocrotitorul  meu  este 
Dumnezeu.  5.  Aparţinător  poporului  lui 
Dumnezeu.  Numele  mai  multor  israeliţi. 
(Numeri 13 : 12, II Samuel 9 : 4, I Cron. 3 : 5). 

• Ghenadie: Aproape ieșit din uz din onomastica 
noastră  contemporană  (cu  excepția  unor  zone 
din  estul  țării),  Ghenadie  (fem.  Ghenadia) 
corespunde  numelui  pers.  gr.  Gennadios, 
Gennadia,  atestate  într-o  perioadă  târzie  și 
destul  de  puțin  frecvent.  Semnificația  numelui  
era  clară  pentru  greci,  întrucât  corepunde  adj. 
gennadios-  nobil, curajos, brav- fiind un sinonim 
al lui Eugen, cu care se înrudește și din punct de 
vedere  etimologic,  ambele  având  la  bază 
radicallul  gen-  (  genos-  neam, etc).  Majoritatea 
numelor  de  astăzi  sunt  derivate  de  la  tema 
Ghen- :  Ghenu, Ghenea, Ghencea, Ghinea etc. 

Versetele săptămânii 
„Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar  

îndurarea Lui ţine toată viaţa : seara vine 
plânsul, iar dimineaţa, veselia. Când îmi  
mergea bine, ziceam : „Nu mă voi clătina 

niciodată !”. Psalmul 30 : 5 - 6

Un înţelept,  ca să-l  convingă  pe fiul  său că 
Dumnezeu e prezent în lume, îi spuse într-o 
zi:  „Pune  sarea  asta  într-o  farfurie  plină  cu 
apă, apoi mâine vino din nou la mine”. 
Băiatul  făcu  ceea  ce  i  se  ceruse.  În  ziua 
următoare  tatăl  îi  spuse  :  „Adu-mi,  te  rog,  
sarea pe care ai pus-o în apă”. 
„Nu mai pot s-o găsesc, răspunse băiatul. S-a 
dizolvat”.  „Gustă apa din această margine a 
farfuriei”, îi spuse înţeleptul. „Ce gust are ?” 
„E sărată”.  „Ia  o înghiţitură de la  mijloc.  Ce 
gust are ?” „E sărată”. „Dă apa afară”, spuse 
tatăl.  Băiatul  făcu întocmai  şi  observă  că în 
timp ce apa se evapora, sarea revenea la loc 
sub privirile sale. 
Apoi înţeleptul zise : „Nu poţi să-l vezi aici pe  
Dumnezeu, fiul  meu, dar  în realitate el  este 
prezent”. 
Apostolul Pavel le scria creştinilor din Roma, 
despre Dumnezeu că :  „În adevăr,  însuşirile 
nevăzute  ale  Lui,  puterea  Lui  veşnică  şi  
dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea 
lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele  
în  lucrurile făcute  de  El.  Aşa  că  nu  se  pot 
dezvinovăţi”. (Epistola către Romani 1 : 20)

 Îmi place pacea !
Când Dumnezeu, după creaţia lumii plină 
de  minunăţii,  privi  la  opera  şi  la  bucuria 
creaturilor  sale,  observă  că  o  fiinţă  era 
tristă  şi  tăcută  :  era  mielul  nevinovat. 
Dumnezeu văzu durerea animalului abătut 
şi-l  întrebă  :  „Ce-ţi  lipseşte  ?”  „O  !”, 
răspunse mielul oftând. „Sunt slab şi lipsit  
de ajutor,  şi sunt supus tratamentului dur 
din partea altor animale ! De ce nu mi-ai  
dat mijloace pentru a mă apăra ? Ceilalţi  
au  coarne  ascuţite  sau  copite  puternice,  
gheare ascuţite sau dinţi  veninoşi.  Ei pot  
să fugă repede, să se înalţe în zare sau să 
se  scufunde  în  apă.  Doar  eu  am rămas 
pradă samavolniciei duşmanilor mei”.
Plângerea mielului îl mişcă pe Dumnezeu. 
El spuse : „Bine, îţi dau posibilitatea de a 
alege  :  Vrei  gheare  sau  dinţi  ascuţiţi  cu 
care să prinzi sau să distrugi tot ceea ce-ţi  
vine-n cale ?” „O, nu, Doamne !”, răspunse 
mielul.  „Nu  vreau  astfel  de  instrumente 
periculoase ! Îmi place pacea ! Te rog să-
mi  dai acele instrumente care mă fac să 
uit  nedreptatea  acumulată,  sau  care  mă 
ajută să suport mai uşor suferinţele !”
„Bine”, răspunse Dumnezeu, „îţi voi da trei din 
cele  mai  bune  instrumente  cu  care  nu  vei 
dispera  în  momentele  de  nefericire.  Îţi  
dăruiesc : blândeţe, devotament şi răbdare !”
În Filipeni 4 : 5 scrie : „Blândeţea voastră să 
fie cunoscută de toţi  oamenii.  Domnul este  
aproape”.  Dar  blândeţea  o  dă  doar  Isus  ... 
poţi să-L chemi şi tu în viaţa ta !

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)

binecuvântări fie blesteme, în funcţie de relaţia lor cu Dumnezeu. Ei ştiau cuvintele spuse 
de Dumnezeu prin Moise :

„Ţara pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia 
cerului ”. (Deuteronom 11 : 11) Naomi a văzut clar faptul că, mai binele nu poate fi găsit 
prin deciziile luate cu mintea, prin puterea omului, prin planurile logice pe care omul le 
face privind la ceea ce se vede, (sărăcia din ţara mea şi belşugul  cel mare care este în 
străinătate)  !  Ei  ştiau  că atunci  când este  secetă,  trebuiau să  se  pocăiască înaintea lui 
Dumnezeu, pentru ca Domnul să le dea iarăşi ploaie !

Ea a învăţat din experienţă că : „ ... nu cei înţelepţi câştigă pâinea ...”. Lucrurile 
nu s-au rezolvat, doar luând decizii logice, omeneşti, (care de fapt chiar păreau a fi foarte 
bune) ! De aceea a spus : „Să vă dea Domnul !” Ce îşi dorea pentru ele ? Ca Dumnezeu să 
le dea fiecăreia ... un soţ credincios ! Dumnezeu să îi ajute pe cei ce vor să se căsătorească!

Povestiri cu tâlc  
Un  păgân  îi  puse  odată  rabinului  Josua 
următoarea  întrebare  :  „De  ce  a  ales 
Dumnezeu tocmai o tufă de mărăcini, unde să 
vorbească  cu  Moise  ?"  Rabinul  răspunse  : 
„Dacă ar fi ales un copac de roşcove sau un 
dud,  ai  fi  pus  aceeaşi  întrebare.  Dar  e  
imposibil  să  te  trimit  fără  să-ţi  dau  nici  un  
răspuns. De aceea, îţi  spun că Dumnezeu a 
ales  acest  neînsemnat  mărăcine,  ca  să-ţi  
spună că nu există pe pământ nici un loc în  
care să nu poată fi  prezent.  Chiar  şi  într-un 
mărăcine”. (Sursa ambelor întâmplări : internetul)


