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Editorial. Ai grijă de copil !

Un profesor a început să spună o poveste și apoi și-a întrebat elevii dacă știu 
finalul acesteia. Un copil a ridicat atunci mâna și a dat un răspuns răvășitor. Toți au 
încremenit. Profesorul a început să spună o poveste despre un cuplu :

„O navă de croazieră se scufunda, iar unul dintre cuplurile aflate la bord a  
încercat să scape de pericol. Au văzut o barcă de salvare. Bărbatul a sărit în ea, dar  
femeia  a  rămas  pe  ambarcațiunea  ce  se  scufunda.  Atunci,  în  acele  momente  de  
groază, aceasta i-a spus soțului ceva”.

Profesorul a întrebat ce frază ar fi putut femeia să spună în acele momente, 
văzând cum soțul ei se salvează și ea rămâne în urmă. Elevii au sărit revoltați și au zis 
că cel mai probabil femeia l-a înjurat sau i-a spus că îl urăște. La un moment dat, un 
copil a ridicat mâna și a spus.

„Domnule profesor, cred că femeia i-a spus soțului să aibă grijă de copilul  
lor”. Uimit, profesorul a recunoscut că acesta era răspunsul corect. L-a întrebat atunci 
pe elev dacă știa povestea de dinainte. Răspunsul lui i-a cutremurat pe toți :

„Nu, dar asta i-a spus mama tatălui meu, înainte să moară din cauza unei  
boli”.

Profesorul a continuat povestea. „Nava s-a scufundat, bărbatul s-a dus acasă  
și și-a crescut copilul. Când a crescut, acesta a descoperit jurnalul tatălui său unde  
era relatată povestea. Părinții se aflau în croazieră, deși femeia era în stadiu terminal  
din cauza unei boli și nu mai avea mult de trăit. Gestul lui a fost unul de disperare,  
făcând o alegere pentru binele copilului ... „Ce mi-aș fi dorit să mă înec odată cu tine,  
pe fundul oceanului. Dar pentru binele copilului noastru, te-am lăsat doar pe tine să  

• În luna august nu se ţine cateheza. 
Cu ajutorul lui  Dumnezeu, se va 

relua din luna septenbrie.

                      Anunţuri : 
• Astăzi (9 august 2015, dimineaţa) va fi adusă la 
Biserică,  pentru  prima  dată  în  viaţa  ei,  Patricia 
Aneta Pinte. Domnul Isus să o binecuvânteze ! 
•  Avem  plăcerea  de-a  vă  anunţa  că  sâmbătă  15 
August 2015, va fi căsătoria lui  Marius Murariu 
cu  Anca  Ivan).  Multe  binecuvântări  să  le  dea 
DOMNUL ISUS pentru duh, suflet şi trup !
•  Să nu uităm de proiectul O Casă în Cer 2015 !



rămâi în apele mării, pentru totdeauna”, scria în jurnal. Atunci, toți au înțeles că nu ar 
trebui să se concentreze asupra a ceea ce par lucrurile la prima vedere și nici să judece, 
fără să știe despre ce este vorba exact._______________________________________ 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

O mamă a intrat cu fetiţa ei într-un 
magazin de păpuşi. În timp ce urmăreau 
păpuşile fetiţa a început sa întrebe : 
„Mamă ce face păpuşa aceasta?” Mama a 
spus : „Mecanismul cu care este dotată, o 
face sa râdă continuu atunci când este 
ţinută în picioare !” „Dar păpuşa 
cealaltă ?”, a întrebat fetiţa, (indicând o 
păpuşă dintr-o altă vitrină). „Aceasta 
plânge !” a răspuns mama. „Dar cealaltă 
păpuşă închisă în vitrină ce poate să 
facă ?” a continuat cu întrebările micuţa. 
„Această păpuşă este foarte scumpă ! 
Dacă vorbeşti cu ea, aceasta îţi răspunde 
şi vorbeste cu tine !” Deoarece toate 
păpuşile dorite de fetiţă erau prea scumpe, 
împreună cu mama s-au îndreptat spre un 
raion unde păpuşile aveau un preţ mai 
rezonabil, dar care nici nu exprimau nimic 
sonor. Văzând acele păpuşi îngrămădite pe 
raft, fetiţa a întrebat, (identificând pe una 
dintre ele) : „Această păpuşă ce face ?” 
„Ascultă !” ; i-a zis mama. „Atunci 
cumpără-mi-o te rog”, a spus fetiţa ! „Voi 
avea pe cineva care mă va asculta tot 
timpul !” Dumnezeu este Cel ce ne ascultă 
cu adevărat !
 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABREC = Îngenunchiaţi, Plecaţi-vă. Cuvânt 
egiptean (Traducere veche a Bibliei. Geneza 41 : 
43).
• ABSALOM = 1. Tatăl păcii. 2. Socotita pace 
a tatălui. Un fiu al lui David (II Samuel 3 : 3). 
• ACAD = 1. Fortăreaţă. (Castel întărit) 2. 
Muntean. 3. Găleată de apă. 4. Corabie. 5. 
Sapă. 6. Scânteie. Oraş în nordul Babiloniei 
(Geneza 10 : 10).
• ACAN = 1. Cotitură, Multe cotituri. 2. Ochi 
ager. 3. Înţelegător. 4. Atacarea. Un canaanit 
(Geneza 36 : 27).

„ ... O ! de aţi asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     

„Ce să fac să nu merg în iad ?”
Un  vestit  medic  american  era  dedicat  cu 
totul  cercetărilor  ştiinţifice  şi  considera 
religia ca un lucru lipsit de interes. Într-o zi, 
la clinica unde lucra medicul, a fost adus un 
pacient într-o stare gravă. După ce bolnavul 
şi-a  mai  revenit,  a  început  să  strige: 
„Scăpaţi-mă de iad ! Nu mă lăsaţi să merg 
în iad ! Ce să fac să nu merg în iad ?“. 
În copilărie, medicul a fost pe la biserică şi 
a spus pacientului să-L roage pe Hristos să-l 
scape de iad. 
Acesta,  îngrozit,  a  spus  că  nu  ştie  să  se 
roage,  însă  stăruia  de  medic  să  se  roage 
pentru el. Cu toate că medicul nu ştia prea 
multe  despre  rugăciune,  văzând  starea 
nenorocită a omului, i-a zis să repete după 
el : 
„Doamne Isuse, îţi cer să mă fereşti de iad,  
să-mi ierţi păcatele şi, dacă mor, aş vrea să  
ajung în cer“. Bolnavul a repetat rugăciunea 
după medic. 
Medicul  a  istorisit  că  după  această 
întâmplare a plecat acasă, a luat Biblia şi a 
căutat ce se spune în ea despre iad. 
Panica acelui om l-a zguduit aşa de tare pe 
medic,  încât  inima  sa  împietrită  prin 
înşelăciunea  păcatului  s-a  deschis  pentru 
vestea  bună  a  mântuirii  prin  credinţa  în 
Mântuitorul. 
De atunci, medicul a devenit un bun creştin, 
fiind o pildă demnă de urmat.  
În Biblie scrie : „Să luăm, dar, bine seama,  
că atâta vreme cât rămâne în picioare  
făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul  
din voi să nu se pomenească venit prea 
târziu”. (Evrei 4 : 1)           

• Cristian. Prenume frecvent în epoca 
noastră, Cristián şi Cristiána reproduc 
numele personale lat. Christiánus şi 
Christiána, la origine adjective derivate de 
la Christus, prin care erau desemnaţi 
urmaşii lui Christos. Numele Christos (dela 
vb. chriein „a unge”) este de origine greacă 
şi apare în Septuaginta ca o traducere a 
termenului ebr. mashi´ha „uns”, cunoscut şi 
în română sub forma Mesia. Cuvântul este 
folosit pentru prima oară probabil în anul 43.

Proverbe latine despre cumpătare
• A vieţui cu puţin e o virtute atât de mare !
• Să chibzuiţi multă vreme ce vă pot umerii 
să ducă şi ce nu pot.
• Echilibrul sufletesc este un leac în 
nenorocire.
• Trebuie să chibzuim mai mult la ceea ce 
hotărâm o singură dată.
• Să nu năzuim mai mult decât ne îngăduie 
condiţia umană.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

„Poate cineva să ia foc în sân, fără să i  
se aprindă hainele ? Sau poate merge 
cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă 
picioarele ? ” (Proberbe 6 : 27 - 28) 

Cartea veche  39. Castitatea sau 
Curăţia.

Apostolul Pavel recomand  luiă  
Timotei s  se fac  pild  credincio iloră ă ă ş  
cu cur ia (I Timotei 4 v. 12). În uneleăţ  
locuri ale Noului Testament se mai 
vorbe te despre cur ie. Dar s  nuş ăţ ă  
credem că în Vechiul Testament nu s-ar 
face amintire de ea. În eleptulţ  
Solomon zice : „Casa celor r i va fiă  
nimicit , dar cortul celor f r  prihană ă ă ă  
va înflori”. (Pilde 14 v. 11)
„N-o pofti în inima ta pentru 
frumuse ea ei i nu te l sa ademenitţ ş ă  
de pleoapele ei”. (Pilde 6 v. 25) Acelaş 
Solomon spune c  nu po i s  ascunziă ţ ă  
foc în sân i s  nu te arzi i nu po iş ă ş ţ  
c lca pe c rbuni aprin i f r  s  suferiă ă ş ă ă ă  
durere. Ioan Gur  de Aur zice :ă  
„Cunosc greutatea lucrului, cunosc 
îndârjirea luptelor i însemn tateaş ă  
luptei pentru cur ie. Este nevoie deăţ  
suflet tare i îbdr zne  care ur teş ă ţ ăş  
necur ia. Este vorba s  c lc m peăţ ă ă ă  
c rbuni i s  nu ne aprindem, să ş ă ă  
trecem printre s bii i s  nu ne t iem.ă ş ă ă  
C ci puterea sensualit ii este ca i aă ăţ ş  
focului sau a sabiei. Ne trebuesc ochi 
veghietori, r bdare, p re i, legi iă ă ţ ş  
lac te, paznici treji i sim ire cereasc .ă ş ţ ă  
C ci de nu va p zi Domnul cetatea,ă ă  
zadarnic p zsc p zitoriiă ă ”.

 Povestiri cu tâlc  
Christopher Wren, proiectantul 
catedralei anglicane St. Paul din 
Londra, (care este una dintre cele 
mai frumoase clădiri din lume), a 
scris despre reacția unor muncitori 
constructori când au fost întrebați 
ce fac. Muncitorii care erau 
plictisiți și obosiți au răspuns : 
- Eu așez cărămizi. 
- Eu transport ciment. Un 
muncitor însă, care prepara 
amestecul de ciment părea vesel 
și entuziast în munca sa. Întrebat 
ce face, el a răspuns: 
- Eu construiesc o catedrală 
magnifică...  
 (Rubrici preluate de pe : crestin.ro şi 
ilustratiicrestine.wordpress.com)


