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Editorial. Primul zbor ! 

 

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

35 Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie,  
ca să se descopere gândurile multor inimi.” 36 
Mai  era  acolo  şi  o  prorociţă,  Ana,  fata  lui  
Fanuel,  din  seminţia  lui  Aşer.  Ea  era  foarte  
înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte  
ani după fecioria ei. 37 Rămasă văduvă şi fiind 
în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se  
depărta de  Templu,  şi  zi  şi  noapte  slujea  lui  
Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. 38 A venit şi  
ea  în  acelaşi  ceas  şi  a  început  să  laude  pe  
Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor  
celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret
39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea 
Domnului,  Iosif  şi  Maria  s-au  întors  în 
Galileea,  în  cetatea  lor,  Nazaret.  40  Iar  
Pruncul  creştea  şi  Se  întărea;  era  plin  de  
înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste  
El.
Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41 Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în  
fiecare an, la praznicul Paştilui. 42 Când a fost  
El de doisprezece ani, s-au suit  la Ierusalim,  
după obiceiul praznicului. 43 Apoi, după ce au 
trecut zilele praznicului, pe când se întorceau 
acasă,  băiatul  Isus  a  rămas  în  Ierusalim.  
Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta.  
44 Au  crezut  că  este  cu  tovarăşii  lor  de  
călătorie şi au mers cale de o zi şi L-au căutat  
printre rudele şi cunoscuţii lor. 45 Dar nu L-au  
găsit şi s-au întors la Ierusalim să-L caute.  46 
După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în  
mijlocul învăţătorilor ... (Va continua în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Luca

CAPITOLUL 2
Isus adus în Templu

 ...  23 după  cum  este  scris  în  Legea  
Domnului  :  „Orice  întâi  născut  de  parte  
bărbătească va fi închinat Domnului” – 24 şi  
ca să aducă jertfă : o pereche de turturele sau 
doi pui de porumbei, după cum este poruncit  
în Legea Domnului.

Cântarea lui Simeon
25 Şi  iată că  în  Ierusalim era  un om numit  
Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi  
era  cu  frica  lui  Dumnezeu.  El  aştepta 
mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste  
el. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri  
înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.  27 
El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când  
au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca  
să  împlinească  cu  privire  la  El  ce  poruncea 
Legea,  28 Simeon  L-a  luat  în  braţe,  a  
binecuvântat  pe  Dumnezeu  şi  a  zis  :  29 
„Acum,  sloboade  în  pace  pe  robul  Tău,  
Stăpâne, după cuvântul Tău. 30 Căci au văzut  
ochii mei mântuirea Ta, 31 pe care ai pregătit-
o să fie înaintea tuturor popoarelor, 32 lumina 
care să lumineze Neamurile şi slava poporului  
Tău, Israel.” 33 Tatăl şi mama Lui se mirau de  
lucrurile care se spuneau despre El. 34 Simeon 
i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui :  
„Iată,  Copilul  acesta  este  rânduit  spre 
prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să  
fie un semn care va stârni împotrivire. 

          Clyde Vernon Cessna s-a născut în Hawthorne, Iowa, la 5 decembrie, 1879. El a fost 
fondatorul Cessna Aircraft Company, una dintre cele mai mari companii private de construcţie 
a avioanelor din lume. 

A avut primul zbor reuşit cu aeronava construită de el însuşi în 1911, fiind prima 
persoană care a construit şi a zburat cu un avion în Heartland din statele Unite ale Americii - 
între fluviul Mississippi și în Munții Stâncoși

În copilărie, Clyde Cessna, (născut într-o familie de fermieri din Kansas), s-a folosit 
deseori  de  abilităţile  sale  în  ale  mecanicii  şi  de  spiritul  inovator  pentru  a  îmbunătăţi 
maşinăriile pentru fermieri  şi chiar a dezvoltat  unele noi. O perioadă, până când aviaţia a 
început să îi ocupe tot timpul, Clyde a lucrat ca dealer de automobile.

În 1911 şi-a construit primul avion, un monoplan, pe care l-a numit  Silverwing, iar 
prima sa încercare de zbor a fost eşuată. La fel şi a doua şi a treia, până la a treisprezecea, de 
fiecare dată zborul încheindu-se nefavorabil. 

În  cele  din  urmă,  la  cea  de-a  treisprezecea  încercare,  Cessna  a  primit  o  mică 
încurajare : aeronavele sale s-au menţinut în aer pentru o scurtă perioadă de timp, înainte să se 
prăbuşească, aşa cum se şi aştepta !

Într-un moment de frustrare, după accident, Cessna a exclamat nervos : „Am de gând 
să  fac  acest  aparat  să  zboare,  apoi  am  să-i  dau  foc  şi  nu  o  să  mai  am  de-a  face  cu  
avioanele  !” În  cele  din  urmă,  în  iunie  1911,  Cessna  a  avut  primul  zbor  favorabil,  iar 
mulţimile  care  au râs  de  el  şi  de  eşecurile  lui  au  schimbat  tonul  şi  l-au  numit  „un erou 
îndrăzneţ“. 

De-a lungul timpului şi-a consolidat abilităţile de a pilota şi, în decembrie 1911, a 
încheiat cu succes cel mai dificil zbor de până atunci, pe o distanţă de 8 km. (Sursă : Wikipedia)

            Şi în Biblie avem o relatare despre Cineva care S-a desprins de pe pământ şi S-a înălţat 
la Cer : Domnul Isus. Acolo erau prezenţi şi apostolii iar în Sfânta Scriptură scrie că : „ ...pe 
când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 

Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au 
arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis : „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre



De-ale copiilor ...                              Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche    151. Judecata
„Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit  
cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă 

pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a 
judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei  

răzvrătiţi”. (Evrei 10 : 26 - 27) 
P c tosul  este  mustrat  de  con tiin a  sa  după ă ş ţ ă 
s vâr irea  p catului.  E  a teapt  cu  fric  nuă ş ă ş ş ă ă  
numai judecata divin , ci chiar pe cea omenească ă 
i când frica îl cople e te, se d  pe fa . Câ i nuş ş ş ă ţă ţ  

s vâr esc azi omoruri i apoi de bun  voie se dauă ş ş ă  
pe mâna judec torului.ă
Un drume  mergând prin o p dure este omorât iț ă ș  
jefuit  f r  de  veste.  Uciga ul  voie te  sa  arunceă ă ș ș  
cadavrul în râul din apropiere, dar nu peste mult îl 
las  jos auzind goarna po ta ului, care se întoarceă ș ș  
spre cas . Teama îl cople e te. Cadravul fu g sit iă ș ș ă ș  
la înmormântare preotul satului zise : 
„Dormi în pace tu cel ce ai fost ucis mi ele te. Vaș ș  
veni ceasul când trîmbita Judec ii va suna pentruăț  
to i muritorii  i  atunci toate lucrurile vor veni laț ș  
ar tare. Uciga ul va fi atunci descoperit i va luaă ș ș  
pedeapsa crimei sale oribile”. Preotul nu apucase 
s - i  termine  predica  sa,  când  din  mul ime  seă ș ț  
desprinse  uciga ul  i  zise  :   „ș ș Eu  l-am  ucis,  
pedepsi i-mț ă”. 
Dar  este  tiut  c  multe  crime  i  p cate  nu  seș ă ș ă  
descop r  în  lumeaă  aceasta  ?  Este  oare  just  să 
r mân  a a  pentru  totdeauna  ?   Ar  fi  preaă ă ș  
neniricit  omenirea, ca ho ii i tâlharii s  r mână ț ș ă ă ă 
nedescoperi i iț ș  nepedepsi i.ț

Drept aceea Sf. Apostol Pavel zice : „Este 
rânduit  oamenilor  odat  s  moar .  Iar  după ă ă ă  
aceea judecata”. (Evrei 9 v. 27) Dar cât timp omul 
tr ie te, poate s - i cear  iertare de la Dumnezeu.ă ş ă ş ă

Proverbe latine despre om
• Aminteşte-ţi că eşti om ! • Chiar şi dintr-un 
bordei se poate ridica un om cu vază. • Sunt 
un om între oameni. •  Om nou (ridicat prin 
meritele sale). • Orice om care fuge de ai săi, 
fuge prea departe. • Nu-i om de trei parale. • 
Pe omul acesta se cuvine să-l cântăreşti  cu 
aur. • Şi eu sunt om ca şi tine ! • Omul are de 
pătimit  foarte  mult,  tot  din  pricina  unui 
semen  al  său.  •  Totdeauna  oamenii  sunt 
dornici de noutăţi şi de călătorii. • Haina îl 
face pe om. •  Omul este ceva sfânt pentru 
om. • Oricând vezi un om la necaz, ajută-l 
gândindu-te că-i om. • Omenirea trebuie să-
şi dea seama că pot exista oameni cu vază 
chiar şi în timpul unor conducători răi. • Este  
un om cum sunt puţini alţii. • Nu-i posibil ca 
omul să fie totdeauna aşa cum ar dori, dacă 
împrejurările nu permit. • Sunt om şi nimic 
din ceea ce este omenesc nu socotesc străin 
de mine. • Vai de omul singur. (Din Proverbe şi  
cugetări latine, Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A  spune  braşoave –  Braşoave înseamnă 
palavre, minciuni. Cuvântul vine de la Braşov, 
iar  expresia,  de  la  negustorii  braşoveni  de 
odinioară care, aducându-şi marfa de la ţară, o 
recomandau cu tot felul de laude exagerate, de 
baliverne şi reclame viclene.  

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• AMNON = Credincios, Demn de încredere, 
Încrezător, Purtător de încredere, Adevărat. 
Mai mulţi israeliţi (I Cron. 4 : 20, II Sam. 13:1) 
•  AMOC  =  1.  Vale,  Adâncime.  2. 
Nepătrundere. Un preot (Neemia 12 : 7, 20) 

 • Gisela - este un nume de origine germanică, 
atestat  din  sec.  VIII,  când  a  fost  purtat  de  o 
regină din  Aquitania,  având semnificația  inițială 
de ”săgeată” , mai exact ”bățul săgeții” , înrudit cu 
”geisela”  însemnând  ”bici”.  Este  un  nume 
frecvent  folosit  la  maghiari,  păstrând  astfel 
amintirea soției regelui Stefan I, sanctificată mai 
târziu de biserică. 

Versetele săptămânii   

„Când vor păcătui împotriva Ta – căci nu este  
om care să nu păcătuiască – şi Te vei mânia 

împotriva lor ... dacă se vor coborî în ei  
înşişi ... dacă se vor întoarce la Tine ... ascultă  
din ceruri ... rugăciunile şi cererile lor ... iartă 
poporului Tău păcatele lui ”. (I Împ. 8 : 46 - 50)Păsările voiau să aleagă un rege, şi fazanul 

avea pretenţia să fie el, deoarece el ar fi cea 
mai frumoasă pasăre. 
Când  sorţii  căzură  pe  el,  o  stăncuţă  l-a 
întrebat  :  „Dacă  îi  vine  vulturului  să  ne 
persecute, cum ne vei proteja ?” În viaţă poate 
fi  o  mare  deosebire  între  ce  vreau şi  ce  pot ! 
Domnul  Isus  i-a  întrebat  pe  Iacov  şi  pe  Ioan  : 
„Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau  
Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu  
botezat Eu ?” „Putem”, I-au zis ei”. (Matei 20 : 
22) Era vorba despre martiraj,  iar Iacov aşa a şi 
murit ... (A se vedea Faptele Apostolilor 12 : 1 - 2)

Ce este viaţa ?
Într-o frumoasă zi de vară, pe la ora prânzului 
se  făcu  mare  linişte  în  pădure.  Păsările  îşi 
băgaseră capul  sub aripi  şi  toţi  se odihneau. 
Atunci piţigoiul îşi scoase capul şi întrebă : „Ce 
este viaţa ?"
Toţi au fost surprinşi de această întrebare grea. 
O  roză  tocmai  îşi  desfăcea  floarea  lăsând 
petalele una peste alta. Ea spuse : „Viaţa este 
o deschidere”.
Nu mai puţin bine dispus era fluturele. El zbură 
de la o floare la alta, se aşeză ici-colo şi spuse: 
„Viaţa este numai bucurie şi strălucire solară”.
Jos, pe pământ, o furnică trăgea după sine un 
pai cu grâu de zece ori mai mare decât ea şi 
spuse  :  „Viaţa  nu  e  mai  mult  decât  trudă  şi  
muncă”.
Era cât pe ce să se işte o ceartă mare dacă nu 
ar fi venit o ploaie fină care spuse : „Viaţa este 
formată  din  lacrimi,  da,  doar  lacrimi”.  Dar 
deasupra lor pluti în cercuri şi plin de maiestate 
un vultur care spuse : „Viaţa este o năzuinţă 
spre cele de sus”. Apoi veni noaptea.
După un timp, un om mergea acasă pe străzile 
goale.  Venea de  la  o  petrecere  şi-şi  spuse : 
„Viaţa  este o  continuă  căutare  a fericirii  şi  o 
înlănţuire de decepţii”.
După lunga noapte veniră  şi  zorii  dimineţii  şi 
spuseră : „Aşa cum noi suntem începutul zilei  
care vine, la fel viaţa este începutul veşniciei”. 
Iov (cap. 14 : 1) spunea că : „Omul născut din 
femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.  
Se naşte şi e tăiat ca o floare ; fuge şi piere ca  
o umbră”. În ce context al vieţii era Iov ? Îşi 
pierduse toţi  copiii  şi  probabil  cea mai  mare 
parte  a  averii  !  Dar  viaţa  poate  fi  frumoasă, 
dacă este trăită aşa cum vrea 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)

cer ? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi  
văzut mergând la cer”. (Faptele Apostolilor 1 : 9 - 11)

Luca a relatat  ce-au văzut  apostolii.  Dar în cartea Evrei  (în capitolul  9  :  24)  este 
descrisă continuarea ... ce nu s-a mai putut vedea de pe pământ : 

„ ...  Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut  de mână omenească, după  
chipul adevăratului  locaş de închinare,  ci  a intrat  chiar în cer,  ca să Se înfăţişeze acum,  
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”.       
            Apostolul Pavel scria : „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi  
cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să  
întâmpinăm pe Domnul în văzduh ; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, dar,  
unii pe alţii cu aceste cuvinte”. (I Tesaloniceni 4 : 16 – 18) Eşti sigur de mântuirea ta !

Povestiri cu tâlc 
Un  sultan  visase  că  îşi  va  pierde  toţi  dinţii. 
Imediat  după  ce  s-a  trezit,  îl  întrebă  pe  un 
interpret de vise, ce vrea să însemne acest vis. 
„O,  ce  nefericire  mare,  stăpâne  !”,  strigă 
acesta.  „Fiecare  dinte  pierdut  înseamnă 
pierderea unuia din membrii familiei tale !” 
„Ce îndrăzneşti să-mi spui ... ?” spuse sultanul 
foarte  nervos.  „Pleacă  de  la  mine  !”  Dădu 
porunca să fie pedepsit  pentru această veste 
cu 50 de lovituri de ciomag.
A fost chemat un alt tălmaci de vise şi a fost 
condus la sultan. Când a ascultat visul, spuse : 
„Ce şansă ! Ce mare fericire ! 
Dintre cei ai săi, stăpânul nostru va supravieţui  
!”
Atunci faţa sultanului se însenină şi spuse : „Îţi  
mulţumesc, prietene. Mergi cu vistiernicul meu 
să-ţi dea 50 de galbeni de aur !”
Pe drum, vistiernicul îi spuse : „Cum se face 
că, deşi n-ai tălmăcit visul sultanului diferit de 
primul tălmaci, totuşi ai aflat o altă soartă ?”. 
Cu zâmbetul pe faţă, înţeleptul îi spuse 
:  „Reţine de la mine,  se pot spune multe 
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