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Editorial. La început de an ...

 

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

vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea  în  fiecare  zi  şi  să  Mă  urmeze.  24 
Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va  
pierde ; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru  
Mine o va mântui. 25 Şi ce ar folosi unui om să  
câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar  
pierde pe sine însuşi ? 26 Căci de oricine se va  
ruşina  de  Mine  şi  de  cuvintele  Mele,  se  va  
ruşina  şi  Fiul  omului  de  el,  când  va  veni  în  
slava  Sa şi  a  Tatălui  şi  a  sfinţilor  îngeri. 27 
Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau 
aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor  
vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Schimbarea la faţă
28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus  
a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a  
suit pe munte să Se roage. 29 Pe când Se ruga,  
I  s-a  schimbat  înfăţişarea  feţei,  şi  
îmbrăcămintea  I  s-a făcut  albă strălucitoare.  
30 Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi  
:  erau Moise şi  Ilie,  31 care se arătaseră în  
slavă şi  vorbeau despre sfârşitul  Lui  pe care  
avea  să-l  aibă  în  Ierusalim.  32 Petru  şi  
tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn; dar, când 
s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe  
cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. 33 
În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de  
Isus, Petru a zis lui Isus : „Învăţătorule, este  
bine să fim aici  ;  să facem trei  colibe :  una  
pentru Tine,  una pentru Moise,  şi una pentru 
Ilie.” Nu ştia ce spune.  34 Pe când vorbea el  
astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra 
lui  ...                        Continuarea în numărul viitor
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Dar ei au răspuns : „N-avem decât cinci pâini  
şi doi peşti ; afară numai dacă ne vom duce  
noi  înşine  să  cumpărăm  merinde  pentru  tot  
norodul acesta.” 14 Şi erau aproape cinci mii  
de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi : „Puneţi-i  
să şadă jos în cete de câte cincizeci.”  15 Aşa 
au şi făcut : i-au pus pe toţi să şadă jos.  16 
Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a  
ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat. Apoi  
le-a frânt şi le-a dat ucenicilor să le împartă  
norodului.  17 Au mâncat toţi şi s-au săturat ;  
şi  au  ridicat  douăsprezece  coşuri  pline  cu 
firimiturile rămase.

Mărturisirea lui Petru
18  Într-o  zi,  pe  când  Se  ruga  Isus  singur  
deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus  
întrebarea următoare : „Cine zic oamenii  că 
sunt Eu ?”  19 Ei I-au răspuns : „Unii zic că  
eşti  Ioan Botezătorul  ;  alţii  zic  că eşti  Ilie ;  
alţii  zic  că  a  înviat  un  proroc  din  cei  din 
vechime.” 20 „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine  
ziceţi că sunt ?” „Hristosul lui Dumnezeu !”,  
I-a  răspuns  Petru.  21 Isus  le-a  poruncit  cu  
tărie  să  nu  spună nimănui  lucrul  acesta.  22 
Apoi  a  adăugat  că  Fiul  omului  trebuie  să 
pătimească multe, să fie tăgăduit  de bătrâni,  
de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să  
fie omorât şi a treia zi să învie.

Cum să urmăm pe Isus
23 Apoi a zis tuturor : „Dacă voieşte cineva să

Un prieten de-al nostru se plimba pe o plajă mexicană pustie pe la apusul soarelui. În 
timp ce se plimba, văzu în depărtare un alt bărbat. Pe măsură ce se apropie de el, observă că 
localnicul se tot apleca, ridica ceva de jos şi arunca în apă. 

Din când în când tot arunca ceva în ocean. Ajungând tot mai aproape de el, prietenul 
nostru observă că bărbatul culegea de pe jos stele de mare aruncate de valuri pe  ţărm şi le 
arunca înapoi în apă, una câte una.

Prietenul  nostru  era  contrariat.  Se  dădu  mai  aproape  de  omul  respectiv  şi  spuse  : 
„Bună seara, prietene. Mă întrebam ce tot faci”.

„Arunc aceste stele de mare înapoi în apă. Vezi tu, acum este reflux şi toate stelele  
astea au fost aruncate la mal. Dacă nu le arunc înapoi, vor muri cu toatele”.

„Înţeleg”, răspunse prietenul nostru, „dar trebuie să fie mii de stele de mare pe toată  
plaja. Nu poţi să le aduni pe toate. Sunt pur şi simplu prea multe. 

Şi pe de altă parte nu-ţi dai seama că acest lucru se poate întâmpla chiar acum pe alte  
sute de plaje de pe coasta asta ? Nu vezi că n-are nici un rost ?”. 

Localnicul zâmbi, se aplecă, mai culese o stea de mare, şi după ce o aruncă înapoi în 
mare, îi răspunse : „Are rost, pentru aceea pe care tocmai am aruncat-o !” (Din Supă de pui  
pentru suflet, de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, Ed. Amaltea, 1998)

În Evanghelia după Luca (16 : 10) găsim scrise cuvintele Domnului Isus :  „Cine este  
credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele 
mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”. 

Contează foarte mult să-mi propun să fiu credincios în lucrurile (doar aparent) foarte 
mici pe care le am de făcut în viaţa mea. Contează ? Bineînţeles că da ! Să îmi propun ca şi în 
acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, să am grijă la lucrurile mici : 

1. Mesajul pe care îl transmit celuilalt, (cuvintele pe care le folosesc) să transmită 
numai adevărul : „Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis : „Ce ne-ai făcut ? Şi cu ce am  
păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de  
mare ? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute”. (Geneza 20 : 9) Ce-
a făcut Avraam ? „Avraam zicea despre Sara, nevasta sa : „Este sora mea !” S-a temut să  
spună că este nevasta sa,  ca să nu-l omoare oamenii  din cetate,  din pricina ei.  Abimelec,  



 
 

De-ale copiilor ?                            Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

                   Anunţuri :                      Mică enciclopedie onomastică  

Un enoriaş veni la preot să i se plângă de fiul 
său şi-i zise : - Părinte, copilul meu nu ascultă 
de mine. Şi doar sunt tatăl lui. Preotul îl întrebă 
: -  Crezi că trebuie să asculte copilul de tatăl  
său ? - Fireşte, aşa se cuvine. Atunci preotul, 
(ştiindu-l pe enoriaş cam nedus la Biserică) îi 
zise  :  -  Dar  dumneata  asculţi  de  tatăl  
dumitale ? -  Tata a murit părinte, zise el. -  Nu 
de tatăl acela îţi vorbesc eu, ci de Tatăl nostru  
Cel  din  Ceruri,  Tatăl  tuturor…! Enoriaşul  nu 
mai  putu  zice  nimic,  iar  preotul  îl  mustră  cu 
blândeţe  zicându-i:  -  Atunci  cum  vrei  să  te 
asculte copilul, când pilda cea rea i-o dai însuţi  
dumneata?! Creştinul  nostru  îşi  recunoscu 
greşeala şi făgădui grabnică îndreptare. [Patrascu 
Damian,  www.sfintisisfinte.blogspot.com]            

Un pahar de apă sau marea întreagă ?
Un  om  care  se  simţea  veşnic  împovărat  de 
greutăţile vieţii i se plânse unui înţelept vestit.
– „Nu mai pot ! Viaţa mi-e un chin !” 
Omul a luat o mână de cenuşă şi a lăsat-o să 
cadă într-un pahar plin cu apă curată, bună de 
băut, pe care-l avea pe masă, spunând : 
– „Acestea sunt suferinţele tale”. Toată apa s-a 
tulburat  şi  s-a  murdărit.  Înţeleptul  a  aruncat 
apa, apoi a luat o altă mână de cenuşă la fel cu 
cea dinainte,  i-a arătat-o  omului  nostru,  după 
care s-a apropiat de fereastră şi a aruncat-o în 
mare.  Cenuşa  s-a  împrăştiat  într-o  clipă,  iar 
marea a rămas la fel ca înainte. – „Vezi ?”, îl 
lămuri înţeleptul. „În fiecare zi trebuie să alegi  
între a fi un pahar de apă sau marea întreagă”. 
Care este tâlcuirea acestei întâmplări ? 
Cel împovărat este fiecare om de pe pământ, 
pe care îl apasă povara păcatelor înfăptuite de-
a lungul timpului vieţii lui, pe care o duce cu el 
peste tot pe unde merge şi de care nu reuşeşte 
să  scape,  indiferent  de  ceea  ce-ar  face. 
Înţeleptul este Dumnezeu. În  Romani 16 : 27, 
apostolul Pavel scria despre : „Dumnezeu, care 
singur este înţelept ...”. Rezolvarea stării mele 
spirituale  nu  o  pot  găsi  în  mine,  ci  în  Isus. 
Dacă merg la EL şi ÎL rog : „El va avea iarăşi  
milă de noi  ...  şi  vei  arunca în  fundul  mării  
toate păcatele ... ”. (Mica 7 : 19) Roagă-L şi 
pentru tine, EL aşteaptă să-I ceri ajutorul !

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) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara”. (Geneza 20 : 2) Un proverb românesc spune 
că : „O jumătate de adevăr este o minciună întreagă”. O minciună botezată însă !
         Avraam exact aşa ceva a făcut, a spus ceea ce credea că este bine, pentru a nu avea 
probleme, dar dacă nu intervenea Dumnezeu, tocmai aceasta făcea, ar fi intrat în mari probleme 
şi îşi pierdea soţia ! De ce ? Fiindcă Abimelec, a luat de bune cuvintele lui şi l-a crezut ! Cum 
să nu îl creadă, din moment ce Avraam era un om respectabil, în vârstă ! 
            În Geneza 20 : 11 – 12 scrie că : „Avraam a răspuns : „Îmi ziceam că, fără îndoială,  
nu-i nicio frică de Dumnezeu în ţara aceasta şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele.
            De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu ; numai că nu-i fiica mamei  
mele ; şi a ajuns să-mi fie nevastă”. Minciuna nu rezolvă probleme ci creează probleme ! 
           Şi nu întotdeauna Dumnezeu intervine, pentru a-l scoate din încurcătură pe cel ce singur 
a intrat acolo ! Ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Avraam a fost o excepţie, nu o regulă. 
        Pavel (apostolul) spunea : „Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este  
binecuvântat  în  veci,  ştie  că  nu  mint ! … ”.  (II  Corinteni  11  :  31)  Aceasta  înseamnă  că 
Dumnezeu ştie şi când mint ! Iar minciuna poate să-i facă rău celui ce o crede, iar mincinosul 
să rămână cu povara păcatului pe care nu-l mai poate repara ! Avem un astfel de exemplu în 
Biblie (în cartea I Împăraţi, capitolul 13:18), când un om în vârstă îl minte pe un om credincios, 
iar acesta din urmă este omorât, fără ca omul ce a minţit să aibă probleme ... dar conştiinţa lui ?

Cartea veche  172. M rirea lumească ă
„Şi lumea şi pofta ei trec ; dar cine face voia 
lui Dumnezeu rămâne în veac”. (I Ioan 2 : 17)

Regina  Cleopatra  din  Egipt  voind  a  vizita  pe 
victoriosul comandant roman Antonie în Cilicia, se 
folosi de o corabie luxoas . ă
Corabia pe din afar  era b tut  cu pl ci de aur,ă ă ă ă  
avea pânze de purpur  i funii de m tase. ă ş ă
Tân ra regin  edea sub un baldachin brodat cuă ă ş  
acu,  i  ca  o  zân  din  pove ti  era  servit  de  oş ă ş ă  
mul ime de tineri i tinere frumoase. ţ ş
To i locuitorii gr beau s  vad  pe mândra regin .ţ ă ă ă ă  
Nu peste mult timp lucrurile se schimbar . Reginaă  
desperat  î i caut  sfâr itul ...ă ş ă ş

Versetele de memorat   
Pentru  luna  ianuarie  2017  (joi  05.01.2017, 
12.01.2017, 19.01.2017 şi 26.01.2017) : „1. Ferice 
de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se  
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe  
scaunul  celor  batjocoritori  !  2.  Ci  îşi  găseşte  
plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă  
la Legea Lui ! 3. El este ca un pom sădit lângă un  
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale  
cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la 
bun sfârşit. 4. Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt  
ca pleava pe care o spulberă vântul”. PSALMUL 1 : 1 - 
4.

• Cu ajutorul Lui Dumnezeu, duminică 8 Ianuarie 
2017), la slujba de dimineaţă vom avea 

binecuvântări de copii. Vor fi aduşi la Biserică : 
Eduard Bogdan Derbac şi Matei Nicolicea. 

Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile !
• Seara de rugăciune va fi vineri 20 Ianuarie 2017 

începând cu orele 1800. Invitatul nostru va rămâne şi 
la Seara Tinerilor (sâmbătă 21 Ianuarie 2017) 

precum şi la slujbele de duminică (22.01.2017). 

•  Iacob:  Cu o arie largă de răspândire în lume, 
frecvent și foarte popular în unele regiuni, actualul 
prenume masc.  Iacob  continuă  un  vechi  nume 
pers.  ebr.  Jaakob,  purtat  de  fiul  lui  Isaac  și 
Rebeca,  din  cartea  Geneza.  Conform  unei 
ipoteze,  numele  ar  avea  la  bază  subst.  akeb 
„călcâi”,  numele  semnificând  „cel  ce  ține  de 
călcâi”  sau  „care  vine  din  urmă,  care  e  născut 
după fratele său”. O altă semnificație este redată 
de întâmplarea în care Esau i-a vândut lui Iacov 
dreptul de întâi născut. Aici,  Iacob  este apropiat 
de  akab „a  înșela,  a  înlocui”.  La  noi,  numele 
Iacov este atestat în documente încă din 1389.  

Proverbe latine despre răsplată
• Cum ţi-e lucrul, aşa-i şi plata. • Există o răsplată 
sigură  pentru  omul  sincer.  •  Lauda  este  răsplata 
virtuţii.  •  Munca  răsplătită  este  mai  plăcută,  de-
obicei. • Orice muncă cere răsplată. • A obţine două 
lucruri cu o singură răsplată. • Să se bucure de un 
premiu cel care l-a câştigat. • Cine are de gând să 
fie recunoscător, îndată ce a primit un lucru să se şi 
gândească la restituirea lui. • Virtutea este prin ea 
însăşi cea mai frumoasă răsplată. Din  Proverbe şi  
cugetări latine, Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Povestiri cu tâlc  Regatul Bhutan este o ţară 
din  sudul  Asiei,  aflată  la  poalele  Munților 
Himalaya.  Din  1971,  Bhutanul  a  adoptat  un 
nou sistem de măsurare a progresului naţional. 
Pe  lângă  P.I.B.,  ţara  ia  în  calcul  rezultatele 
sporului  naţional  de  fericire,  care 
contabilizează nivelul de sănătate, bunăstarea 
fizică  şi  spirituală  sau  statutul  social  al 
cetăţenilor săi, scrie  The Guard. Pe marginea 
drumului,  în  Bhutan,  semnele  de  circulaţie 
oferă  un  cu  totul  alt  tip  de  mesaje 
conducătorilor  auto  şi  pietonilor.  Acestea 
afişează  o  serie  de  învăţături  despre  viaţă, 
precum : „Viaţa este o călătorie ! Du-o până la  
capăt !”, sau, în dreptul curbelor periculoase : 
„Ne cerem scuze pentru neplăceri”.       

Dicţionar de cuvinte, 
expresii, citate celebre 

Bucefal  (în  vorbirea  populară  :  Ducipal), 
numele  vestitului  cal  al  lui  Alexandru  cel 
Mare, regele Macedoniei (356 – 323 î.Hr.). Se 
spune că numai el era în stare să-l încalece şi 
să-l ţină în frâu. 
În  repetate  rânduri  credinciosul  animal  i-a 
salvat  viaţa  stăpânului  său  în  lupte 
periculoase. A fost omorât în India şi pe locul 
acela, Alexandru, în amintirea calului iubit, a 
întemeiat oraşul Bucefalia.
Prin  analogie,  numele  de  Bucefal  (sau 
Ducipal) se dă unor aprigi cai de bătălie sau 
de  paradă.  De  asemenea  e  folosit,  prin 
antifrază  (adică  cu  înţeles  contrar  celui 
obişnuit),  pentru  caii  obosiţi  şi  bătrâni.  Prin 
proorocul  Ieremia  (8  :  5  -  6)  Dumnezeu 
spunea : „Pentru ce ... nu vor să se întoarcă la  
Dumnezeu ? Căci Eu sunt cu luare aminte şi  
aud că ei nu vorbesc cum ar trebui ; niciunul  
nu se căieşte de răutatea lui şi nu zice : „Ce 
am făcut ?” Ci toţi îşi încep din nou alergarea  
ca un cal care se aruncă la luptă”.
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