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Editorial. Viaţa între lupi ! (III)

3.  Creştinii  au  trei  caracteristici  spirituale,  fiind  asemănaţi  cu  ...  oile, 
şerpii şi porumbeii ! 

Domnul Isus, înainte de-a-şi trimite ucenicii, face trei comparaţii :
I. El îşi aseamănă trimişii, (apostolii) cu oile aflate în mijlocul lupilor. Ce 

ştiau ucenicii ? Că Păstorul cel Bun, avea să fie cu ei, prin Duhul Lui Cel bun şi Sfânt. 
Înainte ca ucenicii să înceapă lucrarea spirituală, în Ioan 14 : 16, Domnul Isus 

le-a spus clar :  „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care  să 
rămână cu voi în veac ... ”. Cine este El ? Duhul Sfânt ! De aceea Domnul Isus le 
mai  dă o poruncă :  „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu ; dar  
rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus”. (Luca 24 : 49) 

Iar  apostolii  au  făcut  exact  ce  le-a  poruncit  Domnul  Isus.  „Toţi  aceştia  
stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama  
lui Isus, şi cu fraţii Lui”. (Faptele Apostolilor 1 : 14) 

Urmarea ascultării este descrisă în Fapte 2 : 1 – 4 : „În ziua Cincizecimii, erau 
toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt  
puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute  
împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după  
cum le dădea Duhul să vorbească”. Orice creştin va asculta şi azi de Domnul Isus şi 
va cere botezul în Duhul Sfânt ! Este doar începutul unei vieţi de mărturie ...

II.  În al  doilea rând,  ucenicii  trebuiau să fie  înţelepţi  /  prevăzători ca 
şerpii. Cuvântul folosit pentru înţelepţi este gr.  phronimoi şi are sensul de : „grijulii, 
prudenţi”. Pentru a înţelege care este sensul acestui cuvânt trebuie să vedem unde îl 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  22 
Noiembrie 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Cu ajutorul Domnului Isus duminica aceasta, (22 
Noiembrie  2015,  la  slujba  de  seară  se  va  face 
colecta pentru Misiunea la sate.
• Duminica  viitoare,  în  data  de  29  Noiembrie 
2015, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face ambele 
colecte pentru copiii de la Şcoala Duminicală.
• Post pentru Biserică : Luni A şi B, Marţi C şi D, 
Miercuri E, F, G şi H, Joi I, J, şi K, Vineri L, M, N 
şi O, Sâmbătă de la P la litera Z.



mai găsim în Noul Testament ? 
Cuvântul  phronimoi este folosit în Noul Testament de opt ori. Prima dată în 

Matei 10 : 16 „Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii ... ”. (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-ŢEDEC  =  1.  Domnul  cel  drept, 
Domnul  dreptăţii,  Dreptatea  Domnului.  Un 
împărat iebusit (Iosua 10 : 1 - 3).
•  ADORAIM = 1.  Cinste dublă.  2. Întăritură 
dublă.  3. Locuinţă  dublă.  4. Dealuri 
minunate,  Minunăţie.  5.  Tărie,  Puterea 
măririi.  6.  Cetatea celor tari.  7. Doi fruntaşi. 
O cetate (II Cronici 11 : 9). 
• ADORAM = 1.  Înaltă cinste.  2. Om întărit. 
3.  Înălţimea Domnului.  4. Frumuseţea lor.  5. 
Podoabă.  6. Puterea  lor,  Puternicul.  7. 
Domnul înalt.  Un israelit (I Samuel 20 : 24, I 
Regi 12 : 18).
•  ADONIA  = 1.  Iehova este Domnul, Iehova 
este Stăpânul meu (II Samuel 3 : 4, II Cr. 17:8).

Proverbe latine despre ezitare
• Când dreptatea cuiva nu-i evidentă, sigur 
că nu are dreptate.
•  Acest  eveniment  trebuie  să  fie  notat  cu 
cretă sau cu cărbune ? [Aluzie la un procedeu 
al judecătorilor atenieni care votau cu pietre albe 
pentru  achitare şi  cu  pietre  negre  pentru 
condamnare].
• Să nu faci nici un lucru pentru care stai la 
îndoială.
• Cine întreabă cu sfială, înlesneşte un refuz.

• Gura vorbeşte după multiplele sentimente 

 Povestiri cu tâlc  
Se povesteşte despre un om care 
avea un pietroi uriaş în curtea din faţa 
casei. Şi omul acesta se săturase de 
această piatră mare, urâtă proţăpită în 
mijlocul peluzei, aşa că s-a hotărât să 
îl transforme într-un obiect de artă. 
Şi a purces cu dalta şi ciocanul şi a 
îndepărtat bucăţi de piatră până când 
blocul amorf a început să aducă cu un 
elefant. 
Când a isprăvit, în mijlocul peluzei 
trona un pachiderm de piatră superb. 
Un vecin l-a întrebat : 
„Cum ai reuşit să aduci blocul acela 
de piatră la o aşa minunată 
asemănare cu un elefant?” Omul a 
răspuns : „Nu am făcut decât să 
îndepărtez ceea ce nu semăna cu un 
elefant !” Apostolul Pavel a spus :
„Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt 
durerile naşterii, până ce va lua 
Hristos chip în voi !” (Galateni 4 : 19)
(Ambele întâmplări au fost preluate de pe : 
www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

Un băiețel își petrecea duminica 
jucându-se în nisip. 
Avea o ladă mare de nisip în care își 
adusese cu el mașinuțele, camioanele, 
o găletuță și o lopățică de plastic roșie.
În procesul de ”construire” al drumurilor 
și tunelurilor, el a descoperit o piatră 
mare chiar în mijlocul lăzii. 
Băiețelul a început să sape în jurul ei, 
până i-a dat de capăt. Cu mare 
greutate, a împins-o și a tras-o prin 
nisipul din cutie, folosindu-și picioarele 
și mâinile. Când a ajuns la marginea 
lăzii, a descoperit că nu o poate 
rostogoli peste margine. Hotărât, 
băiatul a încercat să o împingă, să o 
rostogolească, a încercat tot ce știa și 
putea ... (Continuarea în numărul viitor)

• Ernest. Provine de la Érnust, („război, luptă”). 
Vechiul nume germanic are astăzi forma Ernst şi 
înseamnă : „seriozitate, serios”.
•  Esmeralda.  Prenume  feminin  foarte  rar, 
provine din Esmerálda şi înseamnă : „smarald”. 
Corespunde numelui românesc : Smaranda.
•  Eufemia.  Din ce în ce mai rar în onomastica 
contemporană.  Provine  de  la  gr.  Euphemos, 
fiind  un  compus  din eu -  „bine”  şi  pheme 
„vorbire”.  Ca termen comun,  gr.  euphemia era 
folosit  în  limbajul  religios  precreştin  pentru  a 
desemna tăcerea care  urma după  îndeplinirea 
libaţiilor (vărsarea unei cupe de vin sau lapte, în 
cinstea zeilor, după ce cineva şi-a muiat buzele 
în ea) ; având aceeaşi etimologie cu  eufemism 
(gr. euphemizein „a vorbi frumos”).
Cartea veche  70. Cump tarea ă

Un birjar avea datina s  bea cam multă  
i astfel se f cu bolnav. Medicul îl sf tuiaş ă ă  

s  se  lase  cu  totul  de  b utur ,  dacă ă ă ă 
voe te  s  nu  moar  înainte  de  vremeş ă ă  
din pricina beutului. 
Birjarul  îns  r spunse  c  nu  se  poateă ă ă  
desv a de a svânta o sticl  de rachie peăţ ă  
zi.  Medicul  îns  fiind  mai  de tept,  îiă ş  
aduse într-o zi o cutie plin  cu pietriceleă  
rotunde i zise : ş
„În fiecare zi înainte de a bea s  arunciă  
în sticl  o pietricic , dar când vei b ga aă ă ă  
doua,  a  treia  pietricic ,  totdeauna  să ă  
la i în sticl  i pe cele de mai înainteş ă ş ”. 
Birjarul a a f cu i astfel beu în fiecareş ă ş  
zi  tot  mai  pu in,  c ci  pietricelele  luauţ ă  
locul beuturii, pân  când sticla fu plină ă 
cu pietricele rotunde. 
Astfel  moderându-se,  a  sc pat  birjarulă  
de patima rea a be iei.ţ  Dumnezeu a spus 
prin proorocul Isaia :  „Vai de cei ce dis-
de-dimineaţă  aleargă  după  băuturi  
ameţitoare şi şed până târziu noaptea, şi  
se  înfierbântă  de  vin  !  Harpa  şi  lăuta,  
timpanul,  flautul  şi  vinul  le  înveselesc  
ospeţele;  dar  nu  iau  seama la  lucrarea 
Domnului şi nu văd lucrul mâinilor Lui. 
De  aceea,  poporul  meu  va  fi  dus  pe  
neaşteptate în robie ...”. (Isaia 5 : 11 - 13)

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !                  Accidentul
Un  accident  tragic  s-a  produs  nu  demult, 
(întâmplarea a fost notată în 13 aprilie 1995), 
într-o localitate din S.U.A., confirmând încă o 
dată  adevărul  cuvintelor  Domnului  Isus,  cu 
privire  la  urmările  faptului  de-a  te  lăsa 
călăuzit : „de un alt orb”.
Pe o stradă supraaglomerată din New York, o 
maşină a lovit mortal doi pietoni care tocmai 
traversau, nerespectând însă nici locul şi nici 
momentul de trecere. 
Primele cercetări criminalistice au şi scos la 
iveală  faptul  că  ambii  pietoni  erau  de  fapt 
orbi!  Trecătorii  care  au  urmărit  tragicul 
accident,  au  spus  că  întâi  a  venit  unul  din 
orbi,  care  a  întins  braţul  să  găsească  pe 
cineva să-l ajute la traversare. 
Nu a stat mult şi s-a atins de mâna altui orb, 
care  căuta  acelaşi  lucru.  Crezând  fiecare 
despre celălalt că vede, s-au luat de braţ şi 
au  pornit  spre  inevitabilul  deznodământ, 
înainte ca cineva să-i mai poată păzi !
Domnul  Isus,  referindu-se la  farisei,  a  spus 
ucenicilor  :  „Lăsaţi-i  :  sunt  nişte  călăuze  
oarbe ; şi când un orb călăuzeşte pe un alt  
orb, vor cădea amândoi în groapă”. (Matei 15 
: 14) Şi din punct de vedere spiritual există orbi 
şi  orbire.  La un moment dat, Domnul Isus Se 
adresează unor oameni religioşi cu următoarele 
cuvinte : „Eu am venit în lumea aceasta pentru  
judecată : ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce 
văd să ajungă orbi.” 
Unii din fariseii  care erau lângă El, când au 
auzit aceste vorbe, I-au zis : „Doar n-om fi şi  
noi  orbi  !”  „Dacă  aţi  fi  orbi”,  le-a  răspuns  
Isus,  „n-aţi  avea  păcat  ;  dar  acum  ziceţi  :  
„Vedem.”  Tocmai  de  aceea,  păcatul  vostru  
rămâne”. (Ioan 9 : 39 - 41)
Ai decis care este locul în care vei sta pentru 
toată veşnicia ? Nu-l lăsa pe altul să decidă în 
locul tău ! Poţi regreta ! Roagă-L pe Isus acum!

Versetele s pt mânii ă ă

„Vai de cei ce cugetă nelegiuirea şi  
făuresc rele în aşternutul lor ; când se 
crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă le stă 

în putere”. (Mica 2 : 1)


