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Editorial. Despre înţelesul numelui de creştin
 (de Grigorie de Nyssa, născut între 330 / 335 şi decedat după anul 394) 

„Se  spune  despre  un  comediant  ambulant  din  Alexandria  Egiptului,  că  a  
îmblânzit şi a dresat o maimuţă să se mişte şi să danseze atât de frumos, încât imita  
exact persoana pe care o însoţea, mai ales că era îmbrăcată ca pentru dans, iar când  
i-au mai pus şi acompaniament muzical, mlădierea maimuţei urma aşa de bine ritmul  
melodiei… parcă ar fi fost om adevărat. 

Văzând cât de captivat este publicul de noutatea priveliştii, câţiva tineri mai  
obraznici au strigat că : Maimuţa-i tot maimuţă… şi au aruncat asupra orchestrei tot  
felul  de  momeli  …  Când  a  văzut  alunele  şi  nucile  împrăştiate  pe  jos,  înaintea  
orchestrei, uitând de dans, de aplauze şi de podoabele hainei, maimuţa s-a aruncat pe  
ele şi a adunat cu labele tot ce găsea. 

Ca să n-o împiedice nimic în împlinirea poftei ei, şi-a dat jos masca de pe bot,  
zdrobind  cojile  şi  mâncând  fructele,  cum numai  maimuţele  obişnuiesc. După  cum,  
deci, nu i-a fost de ajuns maimuţei masca pe care şi-a pus-o spre a fi crezută că-i om,  
tot  aşa  şi  cei  ce  nu  şi-au  îmbunătăţit  deplin  firea  lor  prin  credinţă,  la  momelile  
diavolului, repede dovedesc ca sunt altceva decât ceea ce par. 

Căci  în  locul  smochinei,  al  alunei  ori  al  altor  ispite  de  acest  fel,  diavolul  
ispiteşte pe om cu măriri deşarte,  cu fuga după ranguri,  cu dor după câştig, după  
plăceri, oferindu-le celor cu suflete de maimuţă şi care simuleaza creştinsimul printr-o  
imitaţie falsă, dar care, în vremuri de încercare, dovedesc în loc de înţelepciune, de  
blândeţe ori de alte virtuţi, numai o mască a lor. 

De  aceea  este  foarte  necesar  să  ne  lămurim  ce  înseamnă  să  te  numeşti  
creştin : înseamnă a fi  ceea ce-ţi  spune numele, iar nu folosindu-l pe acesta drept  
pretext  printr-o mărturisire deşartă,  să fii  altceva la arătare, decât ceea ce eşti  în  
ascuns”. Creştin este cel în care trăieşte Christos, nu cel ce singur îşi dă numele de 

În  fiecare  duminică  seara,  cu 
ajutorul  lui  Dumnezeu,  vom avea 
invitaţi. Vă aşteptăm cu drag !

plăcere.  21 Totuşi a venit o zi cu bun prilej,  
când Irod îşi prăznuia ziua naşterii şi a dat un  
ospăţ  boierilor  săi,  mai  marilor  oştii  şi  
fruntaşilor Galileii. 22 Fata Irodiadei a intrat  
la  ospăţ,  a  jucat  şi  a  plăcut  lui  Irod  şi  
oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei : „Cere-mi 
orice vrei, şi-ţi voi da.” 23 Apoi a adăugat cu 
jurământ : „Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi  
jumătate din împărăţia mea.”  24 Fata a ieşit  
afară şi a zis mamei sale : „Ce să cer ?” Şi  
mama  sa  i-a  răspuns  :  „Capul  lui  Ioan  
Botezătorul.” 25 Ea s-a grăbit să vină îndată 
la  împărat  şi  i-a  făcut  următoarea  cerere  :  
„Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul  
lui  Ioan  Botezătorul.”  26 Împăratul  s-a 
întristat  foarte  mult  ;  dar,  din  pricina 
jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n-a 
vrut să zică nu. 27 A trimis îndată un ostaş de  
pază, cu porunca de a aduce capul lui  Ioan  
Botezătorul. Ostaşul de pază s-a dus şi a tăiat  
capul  lui  Ioan  în  temniţă,  28 l-a  adus pe  o  
farfurie,  l-a  dat  fetei,  şi  fata  l-a  dat  mamei  
sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest  
lucru,  au venit  de i-au ridicat  trupul  şi  l-au  
pus într-un mormânt. 

Înmulţirea pâinilor
30 Apostolii  s-au adunat la Isus şi I-au spus 
tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni.
31  Isus  le-a  zis:  „Veniţi  singuri  la  o  parte,  
într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci  
erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-
aveau vreme nici să mănânce. 32 Au plecat,  
dar, cu corabia, ca să se ducă  într-un loc ...

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 6
„În  orice  casă  veţi  intra  să  rămâneţi  acolo  
până veţi pleca din locul acela. 11 Şi, dacă în  
vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta,  
să plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată praful  
de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru 
ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi  
mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei  
decât  pentru cetatea  aceea.”  12 Ucenicii  au 
plecat şi au propovăduit pocăinţa.  13 Scoteau 
mulţi  draci  şi  ungeau cu untdelemn pe mulţi  
bolnavi şi-i vindecau. 

Moartea lui Ioan Botezătorul
14  Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre 
Isus, al cărui Nume ajunsese vestit ; şi a zis :  
„Ioan  Botezătorul  a  înviat  din  morţi,  şi  de  
aceea lucrează aceste puteri prin El.” 15 Alţii  
ziceau : „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un 
proroc ca unul din proroci.” 16 Dar Irod, când 
a  auzit  lucrul  acesta,  zicea  :  „Ioan  acela,  
căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.” 17 
Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-
l  legase  în  temniţă,  din  pricina  Irodiadei,  
nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de  
nevastă. 18 Şi Ioan zicea lui Irod : „Nu-ţi este  
îngăduit  să  ţii  pe  nevasta  fratelui  tău  !”  19 
Irodiada  avea  necaz  pe  Ioan  şi  voia  să-l  
omoare. Dar nu putea,  20 căci Irod se temea 
de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt ;  
îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe ori stătea 
în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu



creştin ! În momentul în care crezi că Isus a murit pe cruce şi pentru păcatele tale, ÎL 
poţi  chema  în  viaţa  ta  pe  Domnul  Isus  ...  se  va  produce  o  renaştere  interioară  / 
spirituală, iar această transformare, va fi vizibilă pentru cei din jur ! Dacă nu ai făcut 
acest lucru până azi, poţi îngenunchia chiar acum şi ... cheamă-L pe Isus, în inima ta ! 
De-ale copiilor ... şi părinţilor !         Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHIMAAŢ  =  1.  Fratele  supărării, 
Mâniosul.  2.  Fratele  stăpânirii.  3. Fratele 
sfatului. Mai mulţi israeliţi purtau acest nume 
(I Sam. 14 : 50, II Sam. 15 : 27, I Regi 4 : 15).
•  AHIMAN =  1.  Fratele dorului sau Dorul 
fratelui.  2.  Fratele  oamenilor.  3. Fratele 
judecăţii,  (dreptăţii).  4.  Fratele  mâniei 
drepte.  5. Frate adevărat.  6. Ce şi cine este 
fratele meu. Nume de persoane (Numeri 13 : 
22, I Cronici 9 : 17). • AHIMELEC = Fratele 
regelui. Un preot (I Samuel 21 : 1 – 8).

Povestiri cu tâlc  Un bătrân căruia i se 
dusese vestea  că  este mereu  fericit,  a 
fost  vizitat  de  câţiva  oameni  care  au 
întrebat despre secretul fericirii lui. 
El  le-a răspuns simplu  : „Eu când stau,  
stau ; când merg, merg iar când mănânc,  
mănânc !”  Nedumeriţi,  oamenii  l-au mai 
întrebat o dată, iar bătrânul le-a răspuns 
acelaşi  lucru.  Nemulţumiţi  şi  contrariaţi 
vizitatorii  au  spus  : „Credem  că 
dumneavoastră nu vreţi să ne dezvăluiţi  
secretul, fiindcă asta facem şi noi : stăm,  
mergem,  mâncăm”.  „Da  a  răspuns 
bătrânul,  dar  voi  când  staţi,  vă  gândiţi  
unde o să mergeţi după ce vă ridicaţi  ;  
când mergeţi, vă gândiţi ce-o să mâncaţi  
când o să ajungeţi, iar când mâncaţi, vă  
gândiţi să staţi puţin după aceea. Asta vă 
face să pierdeţi  viaţa pe care o trăiţi  în  
fiecare  clipă.  Gândurile  voastre  sunt  
mereu  în  altă  parte  decât  este  corpul  
vostru  şi  aceasta  produce  multă 
nemulţumire în subconştientul vostru”.

Un om, avea urâtul obicei să critice mâncarea 
pe care i-o punea în faţă soţia lui,  la fiecare 
masă. Apoi, îşi împreuna mâinile cu umilinţă şi 
cu pietate se ruga pentru mâncare, mulţumea 
şi cerea binecuvântare. Într-o zi dupa obişnuita 
combinaţie  nemulţumire  -  mulţumire pentru 
mâncare, fiica lui îl întrebă :
- Tati …Dumnezeu ne aude când ne rugăm ? 
- Sigur că da, răspunse el convins ; EL ascultă 
fiecare  rugăciune  ce-o  înălţăm  către  EL. Ea 
facu o mica pauză şi apoi întrebă din nou … 
- Dar… ne aude şi în restul timpului ? 
- Sigur că da, zise el încurajat de întrebările cu 
nuanţă  duhovnicească  pe  care  i  le  punea 
micuţa lui … Dumnezeu aude orice cuvânt pe 
care îl rostim … Din nefericire mândria lui se 
schimbă  în  umilinţă  când  fetiţa  lui  îl  întrebă 
nedumerită  … -  Atunci  tati  … când te crede 
Dumnezeu  ?  Când  esti  nemulţumit  de  
mâncare sau când Îi  mulţumeşti pentru ea ? 
(Sursa întâmplărilor de pe pagină : Internet)

•  Fidelia:  Împrumut din onomastica occidentală 
și destul de rar la noi,  Fidelia  - corespondentul 
masculin  Fidel nu este folosit - are la bază un 
vechi  cognomen  roman  Fidelis,  devenit  nume 
independent  și  folosit  la  începutul  epocii 
creștine, atât de bărbați, cât și de femei. Cum în 
textul Noului Testament  fides traduce gr.  pistis- 
„credință  în  Dumnezeu”-  adj.  fidelis,  prin 
analogie  cu  gr.  pistos,  începe  să  fie  folosit  în 
sens creştin (cuvintele lat. și gr. aparțin aceleiași 
familii). Această  semnificație, face  ca  numele 
personal să se bucure de favoare printre creștini.

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !  Oaza ... şi omul modern !
Un om modern s-a rătăcit prin deşert. Era 
deshidratat.  Când dormea visa doar  apă, 
portocale sau smochine. Apoi se trezea şi 
se târa mai departe, dar chinul era tot mai 
apăsător. Când tocmai ajunsese la capătul 
puterilor a zărit o oază. 
- „A, fata morgana”, a gândit el. „O iluzie 
care  vrea  să  mă  împingă  la  disperare,  
deoarece în realitate acolo nu există nimic.  
Dar nu ! Eu voi rămâne demn şi nu mă voi  
lăsa păcălit !” El se apropia de oază însă 
ea nu dispărea, ci devenea tot mai vizibilă. 
Smochinii parcă îi făceau semn cu crengile 
lor să vină şi să mănânce, dar el gândea : 
-  „Asemenea  iluzii  sunt  frecvente  pentru 
cei aflaţi în situaţia mea. Ce crudă poate fi  
natura !” Cuprins de aceste gânduri a murit 
având  pe  buze  un  blestem  neînţeles 
asupra lipsei de sens a vieţii. 
După o oră l-au găsit  doi beduini.  - „Poţi  
înţelege aşa ceva ?”  -  întrebă unul.  -  „A 
murit  de foame şi de sete lângă cea mai  
frumoasă oază”. - „A fost un om modern !” 
a răspuns celălalt beduin. „Nu a crezut în 
ceea ce a văzut !” Tot aşa, Dumnezeu este 
foarte  aproape  de noi  însă  omul  modern 
nu ÎL observă. (Sursa internet) De ce ? 
Are foarte multe idei preconcepute, în loc 
să-L realizeze că Dumnezeu îi vrea binele 
prin tot ce i se întâmplă, fie bine fie  rău. 
Omul  caută  explicaţii  !  Apostolul  Pavel 
scria :  „Noi răsturnăm izvodirile [în  gr. 
logismous   –  speculaţii,    imaginaţii,  
argumente, estimări etc.]  minţii ... şi orice 
gând îl facem rob ascultării de Hristos”. 
Trebuie citită Biblia. Prin Cuvânt Îl putem 
cunoaşte pe Domnul Isus şi prin El, putem 
înţelege şi ceea ce ni se întâmplă zi de zi !

Versetul săptămânii 
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine ; nu te uita 
cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău ;  
Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te  

sprijin cu dreapta Mea biruitoare”. Is. 41 : 10 
14 : 18)

Cartea veche    99. Fapte, nu vorbe
Sf. Evanghelist Ioan zice : „Fiilor, s  nu iubimă  
cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta”. (I Ioan 
3 v. 18). Cât de pu ini cre tini î i aduc aminteț ș ș  
de aceste cuvinte. 
Ei  cred  a- i  manifesta  iubirea  c treș ă  
aproapele prin mul imea cuvintelor. Istoriculț  
grec Plutarh pomene te c  pe vremea lui, doiș ă  
atenieni  reflectau  la  una  i  aceea  slujb ,ș ș ă  
care se ob inea prin alegere. ț
Unul era cuvânt tor vestit i începu s  în ireă ș ă ș  
în vorbe multe i frumoase toate lucrurile iș ș  
realiz rile  pe  care  le  punea  în  vedereă  
aleg torilor.  Cel lalt  vorbia  pu in  i  zise  peă ă ţ ș  
scurt  :  „Doresc  s  îndeplinesc  toate  celeă  
f g duite de antevorbitorul meuă ă ”.
S  lu m aminte. S  ne ferim de vorbe goaleă ă ă  
i  promisiuni  i  s  ne  d m  seama  ce-amș ș ă ă  

realizat  din  cuvintele  pe  cari  le  rostim  noi 
cre tinii când cere trebuin a. Câte certuri nuș ț  
s-ar evita în chipul acesta i cât bine nu s-arș  
face în lume !

Proverbe latine despre grijă
• Bogăţiile provoacă griji.
• Cel ce nu-i chinuit de griji doarme liniştit.
• Grija însoţeşte averea care sporeşte. 
•  La  spatele  cavalerului  pândeşte  grija 
neiertătoare. 
• Numai cel ce se fereşte de orice fel de griji 
este fericit. 
• Cu timpul grijile se potolesc. 
•  Lupul  nu  duce  grijă  că  oile  au  fost 
numărate.
•  De  ce-ţi  tulburi  viaţa  atât  de  scurtă  cu 
proiecte prea mari ? 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Ah ! La belle staue ! Oh ! Le beau piédestal ! 
Les vertus sont a pied et le vice a cheval ! 
(„Ah  !  Frumoasa  statuie  !  Oh  !  Frumosul 
piedestal  !  Virtuţile-s  pe  jos,  iar  viciul  e  pe 
cal  !”)  Epigramă scrisă  de  un  necunoscut  pe 
soclul  statuii  regelui  Ludovic  XV al  Franţei, 
dezvelită  la  2  iunie  1765  la  Paris,  în  piaţa 
devenită  Piaţa  Revoluţiei  şi  mai  târziu  Piaţa 
Concordiei.  Aceste  cuvinte  sunt  citate  spre  a 
arăta că în lumea regilor şi a aristocraţiei viciul 
domină virtuţile.
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