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Editorial. Pilda celor zece fecioare (I) 

„Atunci Împărăţia  cerurilor  se  va  asemăna  cu  zece  fecioare  care  şi-au  luat  
candelele  şi  au  ieşit  în  întâmpinarea  mirelui.  Cinci  din  ele  erau  nechibzuite,  şi  cinci  
înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn ; dar cele  
înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. 

Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o  
strigare : „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare !” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat  
şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte : 

„Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au  
răspuns : „Nu ; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la  
cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” 

Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele : cele ce erau gata  
au intrat cu el în odaia de nuntă şi  s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte  
fecioare şi au zis : „Doamne, Doamne, deschide-ne !” Dar el, drept răspuns, le-a zis :  
„Adevărat vă spun că nu vă cunosc !” Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care  
va veni Fiul omului”. (Matei 25 : 1 – 13)

I. Când va reveni Domnul Isus ? În Matei 25 : 1, Domnul Isus a spus : „Atunci”.  
Pentru a înţelege la ce s-a referit,  trebuie să ne amintim de unde a pornit acest dialog, 
(despre vremea sfârşitului) : „La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-
au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis : „Vedeţi voi toate  
aceste lucruri ? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie  
dărâmată.” El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi  
I-au zis : „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri ? Şi  care va fi semnul venirii  
Tale şi al sfârşitului veacului acestuia ?” (Matei 24 : 1 - 3) Ucenicii au vrut să ştie : 

1. Când va fi demolat Templul din Ierusalim ? „ ... când se vor întâmpla aceste  
lucruri  ?”  (Ucenicii  tocmai  admirau  zidurile  Templului  /  construcţia  în  sine,  care  era 
deosebită. Ioan notează că la un moment dat Domnul Isus vorbea cu iudeii,  iar ei I-au 

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

Orbul Bartimeu
46 Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus  
din  Ierihon  cu  ucenicii  Săi  şi  cu  o  mare 
mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu,  
un cerşetor orb, şedea jos lângă drum şi cerea  
de  milă.  47 El  a  auzit  că  trece  Isus  din  
Nazaret şi a început să strige : „Isuse, Fiul lui  
David, ai milă de mine !”  48 Mulţi îl certau  
să tacă ; dar el şi mai tare striga : „Fiul lui  
David, ai milă de mine !” 49 Isus S-a oprit şi  
a zis : „Chemaţi-l !” Au chemat pe orb şi i-au 
zis : „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.”  
50 Orbul şi-a aruncat haina ; a sărit şi a venit  
la Isus. 51 Isus a luat cuvântul şi i-a zis : „Ce 
vrei să-ţi fac ?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul,  
„să capăt vederea.” 52 Şi Isus i-a zis : „Du-
te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a  
căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus.

CAPITOLUL 11
Intrarea în Ierusalim

1 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost  
lângă  Betfaghe  şi  Betania,  înspre  Muntele  
Măslinilor,  Isus  a  trimis  pe doi  din ucenicii  
Săi  2 şi  le-a  zis  :  „Duceţi-vă  în  satul  
dinaintea voastră : îndată ce veţi intra în el,  
veţi  găsi  un  măgăruş  legat,  pe  care  n-a  
încălecat  încă  niciun  om  ;  dezlegaţi-l  şi  
aduceţi-Mi-l.  3 Dacă vă va întreba cineva :  
„Pentru  ce  faceţi  lucrul  acesta  ?”,  să 
răspundeţi : „Domnul are trebuinţă de el.” Şi  
îndată îl va trimite înapoi aici.” 4 Ucenicii s-
au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă 
o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat. 

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 10
Cererea fiilor lui Zebedei

35 Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la  
Isus şi I-au zis : „Învăţătorule, am vrea să ne  
faci ce-Ţi vom cere.” 36 El le-a zis : 
„Ce voiţi să vă fac ?” 37 „Dă-ne”, I-au zis ei,  
„să  şedem  unul  la  dreapta  Ta,  şi  altul  la 
stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” 
38 Isus le-a răspuns : 
„Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul  
pe care am să-l beau Eu sau să fiţi botezaţi cu  
botezul cu care am să fiu botezat Eu ?” 
39  „Putem”, au zis ei. Şi Isus le-a răspuns :  
„Este adevărat că paharul pe care-l voi  bea  
Eu  îl  veţi  bea,  şi  cu  botezul  cu  care  voi  fi  
botezat Eu veţi fi botezaţi ; 
40 dar cinstea de a şedea la dreapta sau la  
stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea 
este  numai  pentru  aceia  pentru  care  a  fost  
pregătită.”  41 Cei zece, când au auzit lucrul  
acesta, au început să se mânie pe Iacov şi pe  
Ioan. 42 Isus i-a chemat la El şi le-a zis : 
„Ştiţi  că  cei  priviţi  drept  cârmuitori  ai  
Neamurilor,  domnesc  peste  ele,  şi  mai  marii  
lor le poruncesc cu stăpânire. 43 Dar între voi  
să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare  
între voi să fie slujitorul vostru ; 44 şi oricare 
va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul  
tuturor.  45 Căci Fiul omului n-a venit să I se  
slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa 
răscumpărare pentru mulţi!”



spus : „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta ... ”. (Ioan 2 : 
20) În anul 70 proorocia Domnului Isus s-a adeverit. Templul nu doar că a fot distrus ... nu a mai rămas 
piatră pe piatră. Flavius Joshephus a fost un evreu, (protejat de Titus), care a fost un martor ocular şi a 
istorisit cum s-a împlinit proorocia Domnului Isus. Titus, în timpul asediului a primit titlul de imperator. 
„Acest titlu era acordat comandantului de oşti atunci când cel puţin 6.000 de duşmani ucişi acopereau  
după victorie  câmpul  de luptă  şi  soldaţii  înşişi  îl  aclamau astfel”. (Din  :  Istoria  războiului  Iudeilor  
împotriva Romanilor, de Flavius Josephus, Editura Hasefer, Bucureşti, 2004, p. 478, Nota de subsol).

2. Când va reveni Domnul Isus ? Ucenicii întreabă : „ ... care va fi semnul venirii  
Tale ... ?”.

3. Când va fi sfârşitul ?  A treia întrebare era despre vremea : „ ... sfârşitului  
veacului acestuia?” (Va continua) Sunt pregătit pentru ziua aceea ? Atunci Domnul Isus 
ve decide pe cine ia şi pe cine nu va primi în Cer ... totul va fi în funcţie de trăirea omului ! 
De-ale copiilor mari ...                        Rubrica sufletului nemântuit 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Versetul săptămânii 
„La Dumnezeu este înţelepciunea şi  
puterea ; sfatul şi priceperea ale Lui  

sunt”. (IOV 12 : 13)
”. IEREMIA 31 : 3

Cartea veche     121. Isus Mijlocitorul
Porfirie episcopul din Gaza, c l toria odat  laă ă ă  
Constantinopole, pentru a exopera [a ob ineţ ] 
dela împ ratul Arcadiu ă împlinirea favorabilă 
a  unei  cereri.  i-a  pus  cererea în  form  deŞ ă  
rug minte pe hârtie i- i b tea capul, ca să ş ş ă ă 
afle  calea  cea  mai  nimerit  pentru  a  oă  
înmâna  împ ratului.  ă i  cum  cutriera  astfelŞ  
str zile  Constantinopolului,  de-odat  vedeă ă  
cum îl duceau pe nou n scutul prin  Teodoziuă ţ  
la împ ratul,  ca s -l  vaz . O idee îi  fulgeră ă ă ă 
prin  cap  :  s  apropie  de  prin  i  vârî  înă ţ ş  
scutecile lui cererea sa. De fapt, împ ratul aă  
dat  peste  cererea  lui  Porfiriu  i  dinş  
considera ie pentru Fiul s u i pentru modulţ ă ş  
cum  i-a  fost  înmânat ,  a  împlinit  cerereaă  
episcopului. Oare nu suntem i noi asemenea,ş  
îns  într-o  stare  cu  mult  mai  favorabil ,ă ă  
având  putin a  s  ne  încredin m  cererileţ ă ţă  
noastre  Fiului  lui  Dumnezeu  Hristos,  i  sş ă 
sper m  îndeplinirea  lor  dela  Dumnezeulă  
nostru  ?  [Flavius  Arcadius (cca.  377  – 1 
mai 408) a fost împ rat ală  Imperiului Roman 
de R s rită ă  între anii 395 i 408]. ș

Proverbe latine despre înţelepciune
•  Dintre  două  rele  trebuie  să  alegem 
totdeauna  pe  cel  mai  mic.  •  Înţelepciunea 
pătrunde greu într-o minte îndărătnică. 
•  Înţelepciunea  nu  se  cunoaşte  după 
îmbrăcăminte. • Înţeleptul nu afirmă nimic 
până nu verifică. • Înţeleptul este puternic. 
• Oamenii devin înţelepţi  mai târziu. • Ia 
aminte să-ţi păstrezi firea în situaţii grele. 
• Calea de mijloc este ca de aur. 
•  Peştii  trebuie  să  înoate.  •  Nimeni  între 
muritori nu-i totdeauna destul de înţelept. • 
Mulţi  îşi  fac  un  plan  bun,  dar  numai 
înţelepţii îl pun în aplicare. •  Înţelepciunea 
este  ştiinţa  vieţii.  •  Bucură-te  de  ziua  de 
azi. • Adevărul, înţelepciunea, învăţătura şi 
priceperea să le cumperi nu să le vinzi.
(Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Amicus est tanquam alter ego (lat. „Prietenul 
este ca un alt eu”) ; parafrază după Cicero. În 
dialogul  imaginat  de  autor,  consulul  Laelius, 
vorbind  despre  cei  care  urmăresc  să  tragă 
numai  foloase  de  la  amici,  în  locul  unei 
prietenii  naturale,  spune  ca  o  concluzie  : 
Trebuie să-ţi iubeşti prietenul ca pe tine însuţi, 
altfel  „niciodată un prieten  adevărat  nu va fi 
găsit  ;  căci  acesta  (adică  prietenul)  este  într-
adevăr  ca  un  alt  eu”.  Înaintea  lui  Cicero  cu 
aproape  trei  veacuri,  Aristotel  exprimase 
aceeaşi idee ... într-o formă poetică : Prietenia 
e un singur suflet în două trupuri ...

Povestiri  cu  tâlc   Renumitul  poet 
german Reiner  Maria  Rilke  şi-a  petrecut  un 
anumit timp al studenţiei sale la Paris. Pentru 
a  ajunge  la  universitate,  străbătea  zilnic,  în 
compania  unei  prietene  franceze,  o  stradă 
foarte aglomerată. Într-un colţ al acestei străzi 
şedea permanent o cerşetoare. 
Ea şedea mereu în acelaşi loc, nemişcată ca 
o statuie, cu mâna întinsă şi cu ochii fixaţi în 
pământ.  Rilke nu-i  dădea niciodată nimic,  în 
timp ce prietena lui adesea îi  întindea câţiva 
bănuţi. Într-o zi, ea l-a întrebat pe poet: "De ce 
nu-i  dai  nimic  acestei  sărmane  femei?" 
"Trebuie  să-i  dăm ceva pentru  inimă,  nu să  
punem în  mâini",  îi  răspunse  el.  A doua  zi, 
Rilke a venit cu un trandafir abia înflorit. L-a 
pus  în  mâna cerşetoarei  şi  a  dat  să  plece. 
Atunci  s-a  petrecut  ceva  neaşteptat: 
cerşetoarea şi-a ridicat ochii, l-a privit pe poet, 
s-a ridicat de pe pământ, a luat mâna poetului 
şi  i-a  sărutat-o.  Apoi  a  plecat  strângând 
trandafirul la piept. O săptămână întreagă n-a 
mai văzut-o nimeni. După opt zile, femeia era 
din nou aşezată la colţul ei obişnuit, tăcută şi 
nemişcată ca totdeauna. "Din ce-o fi trăit ea în 
toate aceste zile în care nu a primit nimic?", l-
a întrebat tânăra pe Rilke. "Din trandafir", i-a 
răspuns poetul. (Sursa ambelor întâmplări : internetul)

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ALEMET  =  Ascunzătoare,  Ascundere. 
Cetate levitică (I Cronici 6 : 45). Un israelit (I 
Cronici 8 : 36). • ALEXANDRIA = 1. Oraşul 
lui  Alexandru.  2. Ajutor  tare.  3. Tovarăş 
bărbătos.  Metropolă a lumii vechi, mare port 
la marea Mediterană. (Faptele Ap. 27 : 6, 28 : 
11) • ALEXANDRINI = Cei din Alexandria. 
Evreii  care  locuiau  în  Alexandria  (  Faptele 
Apostolilor 6 : 9 ; 18 : 24). 
israelit (I Cronici 8 : 36).

•  Francisc  :  numele  păstrează  amintirea 
francilor,  populația  germanică,  formând  statul 
franc.  În  Spania,  franciscae desemnează 
toporișca  de  război  folosită  de  franci. 
Substantivul  ”franc”  este  interpretat  ca  ”liber, 
îndrăzneț,  impetuos,  cinstit,  neascuns”. 
Onomastica  românească  cunoaște  o  formă 
veche, Frîncu, devenit și nume de familie.

„Care sunt cele mai grele şi mişcătoare 
cazuri întâlnite de dumneavoastră ?”, l-
am întrebat pe un preot ce lucra într-un 
penitenciar.  Preotul  răspunse imediat şi 
sigur  :  „Cele  mai  grele  şi  mişcătoare 
cazuri  din  penitenciar  sunt  acelea  în 
care,  la  pronunţarea  cuvântului  
„Mama” ...  deţinuţilor nu le  vine nimic 
bun în minte !”

Ţinta lui era lumânarea ...
În  cartea  De  la  suferinţă  la  biruinţă, 
Richard  Wurmbrand,  istorisea  ce  i-a 
povestit odată un cunoscut : 
„Am  văzut  odată  o  scenă  deosebit  de 
impresionantă la circ. Un trăgător de elită 
trebuia să-şi arate iscusinţa. În arenă se 
afla  soţia  lui  cu  o  lumânare  aprinsă  pe 
cap!  De  la  o  anumită  distanţă  el  a  tras 
spre lumânare încât aceasta a căzut, fără 
să-i producă vreo vătămare soţiei lui.
Mai târziu am întrebat-o pe aceasta : 
„Ţi-a  fost  frică,  nu-i  aşa  ?”  Ea  mi-a 
răspuns : „De ce să-mi fie frică ? Ţinta lui  
era  lumânarea,  nu  eu”.  Wurmbrand 
spunea  :  „Mă  gândeam  la  acest  lucru 
atunci  când  eram  chinuit.  [A  fost  închis 
pentru credinţă, timp de paisprezece ani]. 
De ce  să-mi  fie  frică  de  cei  care-mi  fac 
rău?  Ei  nu  mă  lovesc  pe  mine.  Ei  îmi 
lovesc doar trupul meu. Ceea ce sunt eu,  
adevărata  mea  fiinţă  este  Christos  ! 
Adevărata  mea  persoană  nu  poate  fi  
atinsă de ei !” ...  Domnul Isus spunea :  „Nu 
vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu 
pot ucide sufletul ; ci temeţi-vă mai degrabă 
de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul  
în  gheenă”.  (Matei  10 :  28)  Luca scrie  mai 
detaliat cuvintele spuse ucenicilor : „Vă spun 
vouă,  prietenii  Mei :  să nu vă  temeţi ...  ”. 
(Luca 12 : 4) Isus nu doar ne sfătuieşte,  El 
este alături de noi, în fiecare zi şi ne ajută de 
fiecare dată când avem nevoie : „Isus le-a zis  
îndată : „Îndrăzniţi, Eu sunt ; nu vă temeţi !” 
(Matei 14 : 27) Isus este Prietenul tău ?
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