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Editorial. Viaţa între lupi ! (IV)

3.  II.  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 mai este scris în Noul 
Testament ? 

Cuvântul  phronimoi este folosit în Noul Testament de opt ori. Prima dată în 
Matei  10 :  16 „Fiţi,  dar,  înţelepţi ca şerpii ...  ”.  Domnul Isus,  rosteşte de trei  ori 
acelaşi cuvânt în Pilda celor zece fecioare, (Matei 25 : 2, 4 şi 9), atunci când Se referă 
la fecioarele înţelepte. 

Sensul cuvântului este : prevăzător.  Fecioarele au prevăzut că Mirele poate 
întârzia, aşa că şi-au făcut provizii suficiente de ulei. Au avut untdelemn şi în candele, 
(unde intra foarte puţin) dar Domnul Isus spune în Matei 25 : 4, că fecioarele : „ ... 
împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase”. Niciodată nu se ştie !  

Al cincilea loc unde este folosit cuvântul   gr.  phronimoi este în Romani 11 : 
25, unde apostolul Pavel scrie : „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi,  
nu vreau să nu ştiţi taina aceasta : o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va  
ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor”. 

Creştinul înţelept ştie că Harul nu este nelimitat, va veni o zi în care se va 
termina ...  nu va mai fi,  aşa că  are grijă de felul în care trăieşte,  (nu profită de 
bunătatea / harul lui Dumnezeu) ! 

Adevăratul credincios nu este mândru, ci smerit. Acesta este un sens al celui 
de-al şaselea loc, în care este folosit cuvântul, (în Epistola către Romani 12 : 16).

Ultimele  două  locuri  din  Noul  Testament,  unde  este  amintit  cuvântul 
phronimoi sunt în I Corinteni 4 : 10 şi II Corinteni 11 : 19. În ambele înţelepţii sunt cei 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  29 
Noiembrie 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Cu ajutorul Domnului Isus duminica aceasta, (29 
Noiembrie 2015, 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.
• Duminică  6  Decembrie  2015,  vom  serba  Cina 
Domnului Isus ! 



care  se  feresc  de  suferinţa  din  cauza  Lui  Christos,  adevăratul  urmaş  al  Lui  Isus 
acceptă dispreţul lumii şi are grijă de cine-i este model de viaţă !

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADRAMALEC = 1. Adra este rege. (Adra era 
un  zeu  fenician).  2. Măreţ  este  regele,  Rege 
măreţ,  Rege  mare,  Cinstea  sau  Măreţia 
regelui.  3.  Regele  focului.  4. Măreţia  lui 
Moloc.  Un  zeu  (2  Regi  17  :  31).  Un  fiu  al 
împăratului Sanherib (2 Regi 19 : 37). 
•  ADRAMIT =  1.  Putere  curată.  2.  Cortul 
morţii. (Un cuvânt asemănător este  adraneia şi 
înseamnă :  slăbiciune,  care poate fi fasonat). 3. 
Oraş  slăvit (dacă  este  de  origine  semită). Un 
port la Marea Egeii (Faptele Apostolilor 27:2). 
• ADRIATICA de la Adria = 1. Neînvins. Care 
nu se sperie, Neînfricat. 2. Populat. 3. 
Împotrivitor, Revoluţionar, Lipsit de linişte. 
Marea Adriatică (Faptele Apostolilor 27 : 27).
•  ADONIA  = 1.  Iehova este Domnul, Iehova 

Proverbe latine despre falsitate
• Cine e nesincer faţă de un singur om, e 
nesincer faţă de toţi.
• E ruşinos să spui ceva şi să simţi altceva.
•  Pământul  este  credincios  –  marea  este 
perfidă.
• Nu se cade să te lauzi cu munca altuia.
• Ambiţia îi face pe mulţi oameni nesinceri.
• Nimeni nu poate purta prea multă vreme 
mască.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, 
Editura Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Despre Alfred Cel Mare, (849 – d. 
noiembrie 899) se spune că, învins 
într-o bătălie, Alfred ar fi rătăcit, 
îmbrăcat în straie ţărăneşti, spre a nu 
cădea în mâinile invadatorilor şi a 
ajuns astfel la casa unei familii de 
oameni simpli. Stăpâna casei, care 
tocmai voia să coacă pâine, i-a lăsat în 
grijă cuptorul şi a plecat să-şi vadă de 
alte treburi gospodăreşti. 
Frământat de gânduri, regele a uitat 
de cuptor şi pâinile s-au făcut scrum ... 
Gospodina s-a întors şi l-a dojenit 
aspru pe Alfred, neştiind că este rege 
şi când el şi-a dezvăluit identitatea, 
femeia nu s-a lăsat intimidată : „Cum 
poţi crede că ai să păzeşti o ţară 
întreagă de normanzi, când n-ai fost în 
stare să păzeşti un cuptor ?”, i-a zis ea 
... În Luca 16 : 10, scrie : „Cine este 
credincios în cele mai mici lucruri este 
credincios şi în cele mari ; şi cine este  
nedrept în cele mai mici lucruri este  
nedrept şi în cele mari”. 
(Sursa : Internet)
(Ambele întâmplări au fost preluate de pe : 

Băiețelul s-a luptat cu piatra, dar singura sa 
recompensă era o piatră care se rostogolea 
înapoi, lovindu-i, de fiecare dată, 
degețelele. În final, a izbucnit în plâns.
În tot acest timp, tatăl copilului privea, din 
cameră, la frământarea de afară. În 
momentul în care lacrimile au început să i 
se prelingă pe obraz, o umbră imensă l-a 
acoperit pe copil și lada de nisip. Era tatăl 
lui. Blând, dar hotărât, el a spus: – Fiule, de 
ce nu te-ai folosit de toată puterea pe care 
o aveai la îndemână? Învins, băiatul a 
șoptit : – Dar, am folosit-o, tati, am folosit-
o ! M-am folosit de toată puterea mea !
– Nu fiule, l-a corectat tatăl cu blândețe. Nu 
te-ai folosit de toată puterea ce o aveai la 
îndemână, ci doar de cea pe care o aveai 
tu însuți. De ce nu m-ai chemat pe mine ?
Și cu aceasta, tatăl s-a aplecat, a ridicat 
piatra și a scos-o din cutie.

• Eufrosina. Provine de la gr. Euphrosyne, fiica 
lui Zeus şi  al Eurinomei (Hera), era una dintre 
cele  trei  „charite”  (romanii,  traducând  cuvântul 
grecesc,  le  numeau  „graţii”),  vechi  zeităţi  ale 
vegetaţiei,  însoţitoare  ale  zeiţei  dragostei, 
Afrodita, şi simboluri ale gingăşiei şi farmecului 
feminin.  Numele  în  discuţie  avea  şi  are 
semnificaţie  clară  pentru  greci,  întrucât 
masculinul corespunde adj. Euphrosynos „vesel, 
voios,  bucuros”,  iar  femininul  este  identic  cu 
subst.  Euphrosyne „voioşie,  bucurie”. 
Euphrosyne este la origine un nume compus din 
eu- „bun” şi  phren- „minte, inteligenţă” (de fapt, 
chiar  euphrosyne însemna  la  început 
„înţelepciune”).  În  limba  română  avem 
prenumele Frosina, Frusina, Ivrosin, Frosin etc.
 Eufemia.  Din ce în ce mai rar în onomastica 
contemporană.  Provine  de  la  gr.  Euphemos, 
Cartea veche  71. Alt  pildă ă
“Ce este  mai  frumos  decât  abstinen a”ţ  
zice sfântul Ambrosie,  “prin care i  aniiş  
tinere ei arat  vârsta înaintat , ca astfelţ ă ă  
în  ceeace  prive te  virtutea  s  ajungş ă ă 
b trâne e mare”. ă ţ
Iar  Vasile  cel  mare  zice  :  “B trâni  iă ă ş  
tineri,  chiar  i  copii,  boga i  i  s raci,ş ţ ş ă  
nobilii  i  nenobili,  juni  i  c s tori i,ş ş ă ă ţ  
servitori i st pâni, solda i i c l tori peş ă ţ ş ă ă  
uscat i pe ap , cu un cuvânt fiecare omş ă  
poate  s  posteasc  i  trebue  să ă ş ă 
posteasc . ă
Vrei poate s  te scuzi cu vârsta tiner  ?ă ă  
Danil i înso itorii lui înc  au fost tineri,ş ţ ă  
copii,  totu i  practicau  abstinen a,ş ţ  
mâncau numai  legume i  beau numaiş  
ap .  Sunte i  debil  ă ţ ? [Cuvântul  debil 
înseamnă : „Lipsit de rezistență la eforturi 
fizice și la boli; firav, plăpând, slăbuț”.]
Mai slab  decât voi era Estera i totu iă ş ş  
cu atât de mare pl cere inea posturileă ţ  
cele mai grele. 
Poate ave i vre-o func iune înalt  ţ ţ ă ? Sau 
tr i i  în  vre o alt  demnitate  de  mareă ţ ă  
autoritate  ? Regele  David  a  avut  o 
pozi iune mai înalt  i totu i i-a umilitţ ă ş ş ş  
sufletul s u prin ă postire ”.  În Psalmul 35 : 
13 scrie  :  „  ...  îmi  smeream sufletul cu 
post şi mă rugam ... cu capul plecat ...”.

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !      „... fă-mă asemenea lui Joe !”
Un bețiv s-a convertit în mod miraculos la o 
misiune  pe  nume  Bowery.  Înainte  de 
convertirea  sa,  Joe  avea  reputația  de  a  fi 
cunoscut  ca  ”sugativa”  pentru  care  nu  mai 
era  nici  o  nădejde,  doar  o  existență 
mizerabilă în ghetoul orașului. 
Dar  imediat  după  convertirea  sa  la  o  viață 
nouă cu Dumnezeu, totul s-a schimbat. Joe a 
devenit cel mai grijuliu om din acea misiune. 
El  își  petrecea  zilele  și  nopțile  la  misiune 
făcând orice era nevoie. 
Nici o sarcină nu era înjositoare pentru Joe. 
El făcea tot ce i se cerea cu un zâmbet pe 
chip, cu bucuria că i-a fost dată o șansă să fie 
de ajutor.
Într-o seară,  când directorul  misiunii  vorbea 
din Evanghelie mulțimii  cu capetele plecate, 
care  ascundeau  adesea  ochi  injectați  de 
băutură, unul dintre oameni a privit în sus, a 
ieșit dintre bănci și s-a îndreptat spre vorbitor. 
Acolo  a  îngenuncheat  și  a  strigat  către 
Dumnezeu pentru ajutor. Bețivul acesta striga 
întruna :
– Doamne, fă-mă asemenea lui Joe ! Fă-mă 
asemenea  lui  Joe  !  Fă-mă  asemenea  lui  
Joe !  Directorul  s-a  aplecat  înspre el  și  l-a 
corectat :
– Fiule, cred că ar fi mai bine dacă te-ai ruga:  
”Fă-mă asemenea lui Isus !” Omul a privit la 
director și cu o expresie de uimire pe față a 
întrebat : – El este asemenea lui Joe ? 
Adevărul este că oamenii nu ÎL pot vedea pe 
Dumnezeu ...  dar  îi  văd pe copiii  Lui  !  În  1 
Ioan 3 : 2 scrie : „Preaiubiţilor, acum suntem 
copii  ai  lui  Dumnezeu  ...Dar  ştim că,  atunci  
când Se va arăta El, vom fi ca El ; pentru că Îl  
vom  vedea  aşa  cum  este”.  Eşti  copilul  Lui 
Dumnezeu  ?  În  Ioan  1  :  12  scrie  că  :  „  ... 
tuturor  celor  ce  L-au  primit,  adică  celor  ce  
cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă  
copii ai lui Dumnezeu ... ”. Primeşte-L pe Isus !

Versetele s pt mânii ă ă
„Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă 

pe nimeni ; şi este puternic prin tăria  
priceperii Lui”. (Iov 36 : 5)


