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Editorial. Viaţa între lupi ! (II)

2. Climatul ostil. Înainte de-a-i trimite pe cei doisprezece ucenici, Domnul le-
a spus : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”. (Matei 10 : 16)

În Ioan 10 : 11, Domnul Isus spunea : „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel  
bun Îşi dă viaţa pentru oi”. Şi totuşi, El le-a poruncit ucenicilor Lui, să meargă între 
lupi ...  practic să se jerfească pentru El !? Ce şanse de supravieţuire avea o  turmă 
formată din doisprezece oi, aflată în mijlocul unei haite de lupi ?

Mai mult decât atât, nu peste mult timp, Domnul mai trimite încă şaptezeci de 
ucenici,  care nu aveau maturitatea celor doisprezece,  (ei  fiind consideraţi  a fi  abia 
miei, din punct de vedere spiritual). În Luca 10 : 1 – 3 scrie că : 

„După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi  
câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El. Şi  
le-a zis : „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii ! 

Rugaţi,  dar,  pe  Domnul  secerişului  să  scoată  lucrători  la  secerişul  Său.  
Duceţi-vă ; iată, vă trimit ca pe nişte miei [gr. arnas] în mijlocul lupilor”. Ceea ce ei 
ştiau foarte bine însă era faptul că Isus este pentru ei Păstorul cel bun, Cel ce avea să 
le poarte de grijă, indiferent de circumstanţele vieţii ! 

În vremurile acelea, lupii erau un simbol al războiului. Existau popoare care 
aveau în cadrul armatelor lor, stindarde cu cap de lup, (cum aveau de exemplu dacii, 
dar şi romanii sau persanii).                                                                                      

Un mediu ostil pentru Evanghelie avea să fie însă şi între oamenii religioşi ... 
dar care Îi erau necredincioşi lui Dumnezeu ! În spatele manifestărilor de religiozitate 
era cel rău. Să ne amintim că în Biblie lupul este un simbol clar al celui rău. Apostolul 
Pavel  spunea  clar  :  „Căci  noi  n-avem  de  luptat  împotriva  cărnii  şi  sângelui,  ci  

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  15 
Noiembrie 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vineri în data de  20 
Noiembrie 2015, de la orele 18,00, este Seara de 
rugăciune. Să ne rugăm pentru invitaţi. Domnul să 
reverse Harul Lui peste toţi cei prezenţi!
• Tot  cu  ajutorul  Domnului  Isus  şi  duminica 
viitoare, (22 Noiembrie 2015, dimineaţa vom avea 
un invitat).  El  va  participa  şi  la  Seara  Tinerilor, 
(sâmbătă 21 Noiembrie 2015, orele 18,00). Seara 
se va face şi colecta pentru Misiunea la sate.



împotriva  căpeteniilor,  împotriva  domniilor,  împotriva  stăpânitorilor  întunericului  
acestui veac,împotriva duhurilor răutăţii  care sunt în locurile cereşti”. (A se vedea 
Epistola apostolului Pavel către Efeseni cap. 6 : 12). Continuarea în numărul viitor. 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADONI-BEZEC  =  1.  Domnul  Bezecului 
(Bezec  era  o  cetate  canaanită). 2. Domnul 
trăznetului,  Domnul  luminilor,  (Bezec 
înseamnă  fulger).  Un  împărat  canaanit 
(Judecători 1 : 5).
•  ADONICAM =  1.  Domnul  S-a  sculat, 
Domnul  este  tare,  Domnul  a  înviat.  2. 
Domnul  duşmanilor  (s-a  ridicat  împotriva 
duşmanilor). 3.  Domnul  stăruie.  Un  israelit 
(Ezra 2 : 13, Neemia 7 : 18). 
•  ADONIRAM =  1.  Domnul  este  înalt, 
Înălţimea Domnului,  Domnul  este  măreţ.  2. 
Domnul este superior. Un israelit (I Regi 4 : 6).
•  ADONIA  = 1.  Iehova este Domnul, Iehova 
este Stăpânul meu (II Samuel 3 : 4, II Cr. 17:8).

Proverbe latine despre exprimare
• A spune mult, dar pe scurt.
•  A spune  nu  lucruri  noi,  ci  într-o  formă 
nouă.
• Nu multe, ci mult.
• Adesea pe om îl înţelegi din priviri, chiar 
dacă tace.
• Felul de a vorbi este oglinda sufletului.
• Gura vorbeşte după multiplele sentimente 
ale omului. (Din Proverbe şi cugetări latine, 
Editura Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
O legendă ne spune istoria unui 
pescar pe nume Aaron. Aaron locuia 
pe malul unui râu. 
Într-o seară, pe când se întorcea 
acasă după o zi lungă de trudă, 
fantaza la ce ar face dacă ar fi bogat. 
Şi cum mergea, a lovit cu piciorul o 
pungă de piele care părea plină cu 
pietre. 
Cu mintea aiurea, a ridicat punga şi a 
început să arunce pietricele în apă. 
„Când voi fi bogat, voi avea o casă 
mare”. Şi a mai zvârlit o piatră în apă. 
„Eu şi soţia vom avea servitori şi  
bucate alese şi multe lucruri  
frumoase”. Şi tot aşa până când în 
pungă nu a mai rămas decât o piatră. 
Şi cum rotea piatra între degete, o 
rază de soare a căzut pe ea şi a făcut-
o să strălucească. 
Nu pietre obişnuite, ci nestemate a 
aruncat Aaron în apă în timp ce visa la 
bogăţii imaginare!  
(Preluat de pe : 
www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

În copilărie, Henry P. Crowell a 
contractat tuberculoză şi nu a mai putut 
merge la şcoală. După ce l-a ascultat 
predicând pe Dwight L. Moody, tânărul 
Crowell s-a rugat: „Nu pot fi predicator,  
dar pot fi un bun om de afaceri.  
Doamne, dacă vei îngădui să câştig 
bani, îi voi folosi în slujirea ta.”
La sfatul medicului, Crowell a muncit 
în aer liber vreme de şapte ani şi şi-a 
recăpătat sănătatea. Apoi a 
achiziţionat o moară scoasă din 
funcţiune şi în decurs de zece ani, 
compania lui producătoare de produse 
din cereale valora milioane. Henry P. 
Crowell a dăruit cu credincioşie 60 - 
70% din venit pentru lucrările 
spirituale ... pentru Dumnezeu.

•  Ermil.  Rar  folosit  astăzi,  Ermil –  feminimul 
Ermilia, pare ceva mai frecvent – reproduce gr. 
Hermy(l)os,  în  care  se  poate  recunoaşte 
numele unei vechi divinităţi  din vechea Grecie, 
Hermes.  La  început  zeu  al  turmelor,  Hermes 
(identificat  la  romani  cu  Mercur, -  a se vedea 
Fapte 14 :  12- iar în  Asia  cu zeul  egiptean al 
ştiinţei  şi  magiei,  Toth).  Era considerat  :  sol  al 
zeilor, însoţitor al sufletelor celor morţi, protector 
al  călătorilor,  zeu  al  comerţului,  al  iscusinţei, 
protector  al  tineretului  şi  atleţilor,  zeu  al 
gimnasticii,  născocitor  al  măsurilor,  numerelor. 
Îşi merită pe deplin atributul de Trismegistos „de 
trei  ori  mare”.  În  onomastica  greacă  : 
Hermogenes (Hermo  +  genesis  „creaţie, 
naştere). În Biblie îl găsim în Romani 16 : 14.
Cartea veche  

69. Cump tarea ă
Doi tineri se preg teau întră -o dimineaţă 
de  var  s  suie  un  vârf  de  munte.ă ă  
Neîncercând ei înc  asemenea osteneal ,ă ă  
au plecat cu spor i cântând. ş
În acela i timp plec  spre munte i  unş ă ş  
b trân, cu pa i lini ti i. Tinerii îl priveauă ş ş ţ  
zîmbind, i râdeau de el, când r mâneaş ă  
în  urma  lor.  Trecur  zece  minute  iă ş  
b trânul li se p rea ca o furnic , atât deă ă ă  
mult r m sese în urma lor.ă ă
Dar  dela  un  timp  se  schimb  situa ia.ă ţ  
Tinerii  se ostenir  i  tot  la cinci  minuteă ş  
f ceau pauze, la început mai scurte maiă  
târziu  mai  lungi,  iar  apoi  se  oprir .ă  
La ameaz pe când se odihneau, iat  că ă 
se  ive te  i  b trânul  cu  pa i  lini ti i  iş ş ă ş ş ţ ş  
trecând pe lâng  dân ii, i-a l sat înapoi.ă ş ă  
Dup  un timp oare care iar i le ap ruă ăş ă  
ca o furnic . Acum nu mai râdeau de el,ă  
acum  li  s-au  deschis  ochii  i  l udauş ă  

cump tul luiă . În Eclesiastul 9 : 11 scrie :
„Am mai văzut apoi sub soare că nu cei  
iuţi  aleargă,  că  nu  cei  viteji  câştigă  
războiul,  că  nu  cei  înţelepţi  câştigă  
pâinea,  nici  cei  pricepuţi,  bogăţia,  nici  
cei învăţaţi, bunăvoinţa ...”. 

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !                     Ospăţul
Era  un rege  care şi-a  invitat  oaspeţii  la  un 
ospăţ fără a le spune data şi ora exacte ; dar 
le-a pus în vedere să se spele, să se ungă şi 
să se îmbrace în veşmintele potrivite ca să fie 
gata atunci când vor fi chemaţi. 
Cei  înţelepţi  s-au  pregătit  îndată  şi  s-au 
aşezat să aştepte chiar la uşa palatului, căci 
credeau ei, pregătirea ospăţului nu avea cum 
să dureze mult la palat. 
Cei  neînţelepţi  credeau  că  avea  să  dureze 
mult  până  la  isprăvirea  tuturor  pregătirilor, 
aşa că aveau timp berechet. 
Au mers fiecare la treburile lor, olarul la lutul 
lui,  fierarul  la  nicovala  lui,  agricultorul  la 
câmpul lui şi şi-au văzut de lucru. 
Apoi,  deodată, le-a sosit  chemarea de a se 
înfăţişa la ospăţ. Cei înţelepţi erau gata să ia 
loc la masă şi regele s-a bucurat de oaspeţii 
lui şi au început să bea şi să mănânce. 
Cât despre cei care nu se înveşmântaseră în 
hainele de sărbătoare au trebuit  să rămână 
afară, întristaţi  şi  înfometaţi, neputând decât 
să se privească la bucuria pe care o rataseră.
Cineva  spunea odată  că  :  „Amânarea  este 
hoţul timpului !” O vorbă înţeleaptă spune că : 
Lucrul amânat este ... un lucru anulat ! 
Chemă-L pe Isus în viaţa ta acum ! În Biblie 
avem  expresia  :  mai  pe  urmă.  Ne  putem 
aminti spre învăţătură, două întâmplări, care 
ne pot da de gândit : 
• Pilda celor zece fecioare : „Mai pe urmă,  

au  venit  şi  celelalte  fecioare  şi  au  zis  :  
„Doamne, Doamne, deschide-ne !” (Matei 
25 : 11) Era prea târziu ... au rămas afară !

• Esau  şi  priorităţile  greşite  din  viaţa  lui  : 
„Ştiţi  că  mai  pe  urmă,  când  a  vrut  să  
capete  binecuvântarea,  n-a  fost  primit  ;  
pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-
a putut s-o schimbe”. (Evrei 12 : 17) 

Versetele s pt mânii ă ă
„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să 

umble în neprihănire vor străluci ca stelele,  
în veac şi în veci de veci”. (Daniel 12 : 3)


