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Editorial. Puiul de vultur !

Într-o zi, o găină a găsit un ou. L-a luat și l-a clocit până când a ieșit din el un 
pui. Puiul era deosebit de ceilalți deoarece oul găsit era al unui vultur, abandonat din 
cine știe ce motiv. Astfel, un vultur a intrat într-o familie de găini.

Vulturii  sunt  cele  mai  impresionante  păsări,  scrutând  orizontul  la  înălțimi 
amețitoare, cu grație și ușurință, în timp ce găinile nici măcar nu știu să zboare.

Cum era de așteptat, micul vultur, crescut între găini a ajuns să creadă și el că 
este găină. Umbla de colo colo, mânca gunoaie și scotea sunete asemănătoare cu ale 
găinilor. Într-o zi, s-a uitat în sus și a văzut un vultur ce zbura maiestuos în văzduh. 
Când și-a întrebat familia cum se numea acea pasăre, ei i-au răspuns : – Este un vultur.  
Dar tu nu vei putea fi niciodată asemenea lui. Tu ești doar o găină.

Și cu asta s-au întors la ciugulitul prin gunoaie. Vulturul și-a petrecut întreaga 
viață privind spre cer la alți vulturi, tânjind să fie asemenea lor, și să fie împreună cu ei 
printre nori.  Dar niciodată n-a încercat să-și ridice aripile și  să încerce să zboare.  

Vulturul  a  murit  convins  că  este  doar  o  simplă  găină  ...  (Din  Ilustrații  
fierbinți, de Wayne Rice). 

Lui  Adam,  Dumnezeu  i-a  spus,  după  ce  a  păcătuit,  aceste  cuvinte  :  „În 
sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai  
fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”. (Geneza 3 : 19) Peste mulţi ani, 
Moise avea să scrie despre Dumnezeu :  „Tu întorci  pe oameni în ţărână şi  zici  :  
„Întoarceţi-vă, fiii oamenilor !” (Psalmi 90 : 3) Dar omul nu este numai ţărână, din 
acest material este făcut trupul. În Geneza 2 : 7 scrie : „Domnul Dumnezeu a făcut pe  
om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel  
un suflet viu”. Trupul va fi înmormântat ... dar sufletul tău unde va merge ? Nu sunt 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  10 
Ianuarie 2016, de la orele 16,00.

                    Unde ne puteţi găsi ? 

Cuvântul profetic despre vremurile din urm  ă

(Continuare din nr.  trecut)  ...  vor fi  emisiuni  
TV cum nu s-au cunoscut înainte,  emisiunile  
TV vor fi  pline de brutalitate şi oamenii  vor  
învăţa să se omoare şi să se autodistrugă, şi  
nu  ne  vom  simţi  în  siguranţă  pe  străzile  
noastre. Oamenii vor copia ceea ce văd, vor  
trăi  scene  neînchipuit  de  groaznice  ucideri,  
distrugeri, iar aceste lucruri se vor extinde în  
toate  societăţile  ;  scene  intime  din  viaţa  de  
cuplu vor apărea pe ecran.”
Menţionez că femeia aceasta mi-a spus în 1968 
şi eu am răspuns atunci că nu va fi posibil 
acest lucru, că doar avem paragrafe în legea 
noastră care interzic strict aceste lucruri. 
Atunci femeia, cu ochii în lacrimi mi-a spus: 
„Aşa se va întâmpla şi tot ce s-a cunoscut din 
trecut se va dărâma şi lucrurile necuvenite se 
vor aşeza în faţa oamenilor şi atunci măsura 
păcatelor va fi plină.”
Femeia avea lacrimi şi a continuat : „Eu nu am 
să  văd  aceste  lucruri,  dar  tu  le  vei  vedea.  
Deodată  va  izbucni  cel  de-al  III-a  Război 
Mondial care va fi un război scurt. Tot ce am 
trăit în războaie va fi un joc faţă de acesta. El  
se va sfârşi cu o bombă atomică, aerul va fi  
atât de stricat, oamenii nu vor putea respira.  
Apele vor fi murdare şi otrăvitoare. Pământul  
nu se va mai putea lucra, nu va da roade şi  
doar un rest de populaţie va mai supravieţui.  
El  se  va  întinde  peste  multe  continente  în  
America, Japonia şi alte ţări bogate ale lumii. 

Eu  aşa  mă bucur  că  nu  voi  mai  vedea,  dar 
dacă tu vei trăi, să prinzi curaj şi să spui mai 
departe. Am primit-o de la Dumnezeu şi tot ce 
am primit nu e în contradicţie cu Biblia, însă 
toţi aceia  cărora le sunt păcatele iertate şi Isus 
le este Domn şi Mântuitor vor fi ocrotiţi”.

Citirea Bibliei 2016
Începând cu acest număr, vom publica 

Evanghelia după Marcu
CAPITOLUL 1. 

„1.  Începutul  Evangheliei  lui  Isus  Hristos,  
Fiul lui Dumnezeu. 2 După cum este scris în  
prorocul Isaia : „Iată, trimit înaintea Ta pe  
solul Meu, care Îţi va pregăti calea… 3 glasul  
celui  ce  strigă  în  pustiu  :  „Pregătiţi  calea  
Domnului, neteziţi-I cărările”, 4 a venit Ioan 
care boteza în  pustiu,  propovăduind botezul  
pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5 Tot ţinutul  
Iudeii  şi  toţi  locuitorii  Ierusalimului  au 
început  să  iasă  la  el;  şi,  mărturisindu-şi  
păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6 
Ioan  era  îmbrăcat  cu  o  haină  de  păr  de 
cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu  
un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi  
miere sălbatică. 7 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. 8  Eu,  
da, v-am botezat cu apă ; dar El vă va boteza 
cu Duhul Sfânt.” 9.  În vremea aceea, a venit  
Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de  
Ioan în Iordan ... ”.



decât  două locuri.  Ce a spus Domnul Isus ? „Cine va crede şi  se va boteza va fi  
mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit”. (Marcu 16 : 16) Nu amâna mântuirea ta!

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• AFECA  =  Puternic,  Fortăreaţă.  Cetate 
canaanită (Iosua 15 : 53).
• AFIAH = 1. Împrospătat, Răcorire, Suflând, 
Vânturare,  A  strânge.  2.  Asuprire.  3. 
Străduinţă. Un israelit (I Samuel 9 : 1). 
• AFARSAC = 1.  Purtători de turban (cuvânt 
persan).  2.  Trimis,  Împuternicit.  Ţinut  în 
Babilon sau Persia (Ezra 6 : 6).
•  AFIC  =  Fortăreaţă.  Cetate  canaanită 
(Judecători 1 : 51).
• AGAB = 1. Dragoste arzătoare, pătimaşă. El 
a  iubit.  2.  El  este  în  slujbă,  Slujbaş.  3. 
Lăcustă. Un prooroc (Faptele Ap. 11 : 28).

Proverbe latine despre familie
•  E  o  datorie  a  copiilor  să-şi  respecte 
părinţii.
• Merită criticaţi părinţii care nu vor ca fiii 
lor să fie ajutaţi printr-o educaţie severă.
• Numai copiii care-şi respectă părinţii sunt 
cu adevărat demni de a fi lăudaţi.
•  Trebuie  să  facem ceea ce  ne  recomandă 
părinţii.
• Este impresionantă grija părinţilor faţă de 
copii.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  
Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

        Povestiri cu tâlc  
Filosoful Soren Kierkegaard a povestit 
odată despre un circ ce a fost cuprins 
de  foc.  Flăcările  de  la  circ  s-au 
răspândit  spre  terenurile  din  jur,  care 
au început  să  ardă  din  ce  în  ce  mai 
tare,  îndreptându-se  spre  satul  din 
apropiere.
Șeful circului, convins că satul va fi ars, 
iar  oamenii  omorâți  dacă  nu  vor  fi 
anunțați  a  făcut  un  apel  către  cineva 
care ar putea merge în sat să anunțe 
locuitorii.  Clovnul  complet  costumat  a 
sărit  pe bicicletă și a luat-o în goană, 
pe deal în jos, înspre sat.
– Fugiți și scăpați ! Vine foc iar satul va  
arde ! striga el pe străzile satului. Satul  
va arde ! Fugiți ! Sătenii curioși au ieșit 
din casele lor și din magazine și s-au 
adunat  pe  marginea  drumului.  Au 
strigat  apoi  la  clovn  râzând  și 
aplaudând  spectacolul.
Cu cât clovnul striga mai desperat, cu 
atât mai mult aclamau sătenii.  Satul a 
ars  iar  pierderea de vieți  a fost  mare 
deoarece nimeni nu a luat în serios ce 
spunea clovnul. În definitiv era doar un 
clovn.  Mesajul  era  adevărat,  dar 
mesagerul nu era deloc credibil ! (Sursa : 
Internet)

Iată  cuvintele  de  pe  o  inscripţie  din 
Catedrala din Lubeck, Germania : 
Astfel ne vorbeşte Hristos, Domnul nostru

Voi mă numiţi Domn şi nu ascultaţi de 

Mine

Mă numiţi Lumină şi nu Mă vedeţi

Mă numiţi Calea şi nu Mă umblaţi

Mă numiţi Viaţa şi nu Mă trăiţi

Mă numiţi Înţelept şi nu Mă ascultaţi

Mă numiţi Frumos şi nu Mă iubiţi

Mă numiţi bogat şi nu Îmi cereţi

Dacă vă condamn, să nu daţi vina pe Mine.

•  Eustratie.  Raritate  în  onomastica  noastră 
contemporană,  prenumele  Eustrátie 
reproduce  gr.  Eustrátios  sau Eústratos, 
ambele fiind forme puţin frecvente şi târzii în 
izvoare.  Este  un  compus  din  eu-  „bine”  şi 
-stratos „armată”. Răspândit prin Biserică mai 
mult în răsăritul Europei şi pătruns la noi prin 
intermediar  slav,  numele  este  atestat 
documentar  către  finele  secolului  XV  – 
începutul secolului XVI. Dintre formele care au 
circulat la noi în trecut cea mai cunoscută este 
cu  siguranţă  Istrate,  astăzi  doar  nume  de 
familie  ...  Din  istoria  culturii  româneşti  este 
cunoscut  Eustratie logofătul,  traducător  din 
greacă al unei lucrări  tipărite la Iaşi în 1646 
sub titlul Carte românească de învăţătură.

„Căutaţi  pe Domnul  câtă vreme se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     

Puţine ai învăţat în viaţă !
O legendă din Rusia povesteşte cum un om 
şi  pe  patul  de  moarte  se  gândea  doar  la 
bani. Cu ultimele puteri luă cheia pe care o 
purta tot timpul la gât, îi arătă servitorului său 
dulapul şi-i dădu ordin să pună tot sacul cu 
bani în sicriul deja pregătit pentru el.
În cer  zări  o masă lungă pe care se aflau 
cele mai delicioase bucate : - „Spune-mi, te 
rog, cât costă pâinea ?”, întrebă el. 
-  „O  copeică”,  i  se  răspunse.  -  „Şi  o 
sardea ?”  -  „La fel  de mult”.  -  „Şi această 
plăcintă  ?”  -  „Fiecare  produs  costă  o 
copeică”. El zâmbi pe sub mustaţă : „Ieftin”, 
se gândea el, „incredibil de ieftin !” 
Îşi alese un platou întreg. Dar când a vrut să 
plătească cu banii săi din aur, vânzătorul nu 
acceptă monedele :  -  „Bătrâne,  îi  spuse el 
clătinând din cap, puţine ai învăţat în viaţă !” 
- „Ce înseamnă aceasta”, murmură bătrânul, 
„  ...  banii  mei  nu sunt  suficient  de buni  ?” 
Vânzătorul îi răspunse : - „Noi nu acceptăm 
decât banii pe care cineva i-a dăruit”. 
În  Evanghelia  după  Luca,  Domnul  Isus  le-a 
spus ascultătorilor o pildă ... din Cer. 
(Să ne amintim ce scria Apostolul Ioan despre 
EL : „Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel  
ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care 
este în cer”. (Ioan 3 : 13) La momentul scrierii 
Evangheliei, Domnul Isus era înălţat la Cer, de 
aceea  Ioan  scrie  :  „Fiul  omului  care  este  în 
cer”).  Pe  când  era  pe  pământ,  Isus  ştia  ce 
gândeau ascultătorii pildei, faptul că îşi băteau 
joc de El, în mintea lor, (a se vedea Luca 16 :
14 „ascultau ... şi îşi băteau joc de El”). 
Isus  le  spune  apoi  despre  un  bogat,  care  pe 
când trăia pe pământ, nu a dat unui vecin sărac 
nici  măcar  o  firimitură  !  Moare,  iar  dincolo 
cere  o  picătură  de  apă,  pe  care  însă  nu  o 
primeşte ! (Luca 16 : 21 şi 24) Vrei să ajungi 
cu Isus ? Cheamă-L să vină în viaţa ta acum !

Versetele s pt mânii ă ă
„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

Cartea veche  75. Deprinderile rele 

Anselm,  un  înv at  cre tin  din  apus,ăţ ş  
istorise te, c  a v zut un copil, care a legatş ă ă  
de  a  o  pas re.  Când pas rea sbura  înţă ă ă  
sus,  crezându-se liber  o inea a a,  ca să ţ ţ ă 
nu  se  duc .  i  b iatul,  decâteori  voia,  oă Ş ă  
tr gea înapoi.ă
Înv atul  uitându-se  la  acest  joc,  ziseăţ  
suspinând  :  „A a  ine  i  diavolul  prinsş ţ ş  
sufletul omenesc, dac  s-a prins cu datiniă  
p c toaseă ă ”.

75. De ert ciunea i ş ă ş darul nemuririi !
„Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule ! Chiar  
în  noaptea  aceasta  ţi  se  va  cere  înapoi  
sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit  
ale cui vor fi ?” 
Alexandru  cel  Mare  într-o  zi  se  ar tă ă 
dispus  a  d rui  câte  ceva  curtenilor  iă ş  
filosofilor  din anturajul s u. ă
Ei  cerur  s  le  dea  darul  nemuririi,  dară ă  
împ ratul  cu durere le  r spunse c  acestă ă ă  
dar nu este în mâna lui, care înc  e un bietă  
muritor. 
Ce crede i c  au r spuns filosofii ?ţ ă ă
Prea  în l ate  Împ rate,  pentruce  teă ţ ă  
trude ti atunci s  cucere ti toat  lumea ?ş ă ş ă
V zu marele Împ rat atunci ceea ce mul iă ă ţ  
oameni de azi nu v d : c  lumea aceasta eă ă  
nestatornic  i  e  plin  de  de ert ciune,ă ş ă ş ă  
c ci  toate  cuceririle  lui  trec  i  el  încă ş ă 
moare.


