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Editorial. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia ... 

Marele eseist şi istoric scoţian Thomas Carlyle, (4 dec. 1795 – 5 feb. 1881) s-a 
căsătorit cu secretara sa, Jane Welsh. Ea a continuat să lucreze pentru el,  dar când 
aceasta s-a îmbolnăvit, Carlyle, care era profund devotat muncii sale, nu a băgat-o în 
seamă, aşa că a lăsat-o să lucreze în continuare. 

Dar ea avea cancer şi în cele din urmă a ajuns la pat. Desi Carlyle o iubea cu 
adevărat, şi-a dat seama că nu prea are timp să stea cu ea şi că nu-i poate acorda prea 
multă atenţie. Apoi ea a murit. 

După înmormântare, Carlyle s-a dus în camera lui Jane, i-a văzut jurnalul ce 
stătea pe masă, l-a luat şi a început să-l citească. Pe o singură pagină era doar un rând : 

„Ieri a petrecut o oră cu mine şi m-am simţit ca-n paradis : îl iubesc atât de  
mult”. O realitate pe care a fost prea orb să o vadă i se releva acum cu o limpezime 
zdrobitoare. Fusese prea ocupat, ca să-şi dea seama cât de mult a însemnat el pentru 
Jane. S-a gândit la toate momentele în care a fost preocupat de munca sa şi nu a putut 
să-i dea atenţie. 

Nu o văzuse suferind. Nu văzuse dragostea ei. Întorcând pagina, a citit nişte 
cuvinte pe care avea să nu le uite niciodată : 

„Am ascultat toată ziua pentru a-i auzi paşii în hol, dar acum e târziu şi cred  
că azi nu va veni”. A pus jurnalul înapoi pe masă şi a alergat afară. 

Prietenii l-au găsit lângă mormantul ei, acoperit de noroi. Avea ochii roţii de 
plâns ; lacrimile îi şiroiau pe obraz. 

„Dacă aş fi ştiut, dacă aş fi ştiut", striga el. După moartea lui Jane, Carlyle nu 
a mai scris decât foarte puţin ... 

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

relua din luna septenbrie.

                      Anunţuri : 
• Avem plăcerea  de-a  vă  anunţa  că  duminică  30 
august  2015,  de  la  orele  15,00,  la  Biserica 
Penticostală din Ghiroda, (jud. Timiş) va avea loc 
cununia lui Beniamin Chincea cu Estera Păun. Le 
dorim multe binecuvântări spirituale şi materiale !
• Tot în ultima duminică din august, la slujba de 
seară vom avea invitaţi, care ne vor vorbi despre 
lucrarea misionară din Egipt. La sfârşitul slujbei, 
vor fi puse cutii pentru lucrarea făcută T.P.M.



Prin cuvintele Domnului Isus, din Biblie putem învăţa un principiu foarte clar :  „ ... 
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia ... ” (Apocalipsa 3 : 11) Tot ce avem intră în 
categoria dar de la Dumnezeu, fie că apreciz ce am, fie că nesocotesc !____________ 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Scriind despre vremea în care era 
consilier în tabăra biblică pentru 
adolescenţi, Tony Campolo spune : 
"Băieţii adolescenţi au tendinţa de a 
sâcâi un copil mai nefericit. În acea vară 
a venit rândul unui băiat de 13 ani pe 
nume Billy, un copil care nu putea 
merge sau vorbi cum trebuie. Când 
baieţii din camera sa au fost aleşi să 
conducă închinarea, au votat ca Billy să 
fie vorbitorul. Pe el nu a părut să-l 
deranjeze. S-a târât spre amvon printre 
râsete şi chicoteli şi i-a luat ceva timp să 
bâlbâie : „I-sus mă ... iubeşte.. şi ... 
eu ... ÎL iu-besc ... pe I-sus”. S-a lăsat o 
tăcere de mormânt şi când m-am uitat 
în jur am văzut băieţi având lacrimi care 
le şiroiau pe obraji. Am făcut multe în 
încercarea de a ajunge la inima acestor 
copii, dar nimic nu a mers ... Doar când 
un copil cu nevoi speciale şi-a declarat 
dragostea pentru Hristos totul s-a 
schimbat !
 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ACHIM = 1. Fraţi, Prieteni. 2. Pregătire, 
Isprăvire, (Desăvârşire). 3. Trezire. Un israelit 
(Matei 1 : 14).
• ACHIŞ = 1. Vrăjitorul sau îmblânzitorul 
şerpilor. 2. Aşa este sau Ce este asta ? 3. 
Mânios. 4. Frică. Un împărat filistean (I 
Samuel 21 : 10, I Împăraţi 2 : 39 - 40). 
• ACO = 1. Apăsata, Rupta, Sparta, Înghesuit, 
Strâns 2. Locul plângerii. 3. A închide 
ulicioara împreună. 4. Bătut de soare, 
Fierbinte, Nisip înfierbântat. Cetate canaanită. 
(Judecători 1 : 31).

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate  
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !
Un ofiţer foarte lumesc s-a căsătorit cu o 
femeie credincioasă. Unica lor fată a fost 
adusă la credinţa în Domnul Isus şi ele erau 
întristate de necredinţa tatălui ei. 
Dar într-o zi această fiică preaiubită a tatălui, 
s-a îmbolnăvit aşa de tare încât medicii cu 
toată experienţa şi bunăvoinţa lor au fost 
nevoiţi să o dea nevindecată înapoi. 
Când copila a simţit sfârşitul care se apropia, 
a chemat pe tatăl ei pe care nu putea să-l 
mângâie nimeni şi i-a spus : „Tată iubit eu 
voi muri acum. În ce credinţă ai vrea să mă 
vezi murind, în credinţa mamei sau în 
necredinţa ta care a fost ca o lozincă până 
acum?" Tatăl s-a întors cu lacrimi în ochi şi s-
a dus în camera cealaltă. 
Dar după scurt timp fata l-a chemat din nou 
la patul ei şi i-a pus aceeaşi întrebare. Deşi 
simţea că i se rupe inima în două nu i-a dat 
nici de data aceasta nici un răspuns. 
Starea sănătăţii fiicei se agrava tot mai mult. 
Cu vocea ei lină îi puse în şoaptă pentru a 
treia oară aceeaşi întrebare. Acum tatăl nu s-
a mai putut stăpâni şi a căzut în genunchi la 
patul fetei şi a sărutat obrajii ei palizi strigând 
de durere sufletească : „Mori după voia lui  
Dumnezeu în convingerea şi credinţa în care 
te-a crescut mama ta !" Dar şi necredinţa 
tatălui a fost biruită. În acele clipe grele a 
simţit puterea credinţei care până atunci a 
batjocorit-o. Ştim că oamenii se împacă greu 
cu gândul că mântuirea se capătă în dar şi 
se primeşte prin credinţă. Oamenii ar vrea să 
facă şi ei ceva ca să-şi ispăşească păcatele ; 
să postească, sa facă milostenii ... Sfânta 
Scriptură însă ne spune lămurit că mântuirea 
nu stă în ceea ce ar putea face omul ci în 
ceea ce a făcut Domnul Isus Cristos fiind 
răstignit pentru noi. Poţi spune :  Doamne 
Isuse, vino în viaţa mea ! 

• Daniel. Prenumele actual Daniél, fem. 
Daniéla reproduce numele profetului Biblic, 
Daniel. Conform istorisirii Vechiului  
Testament, Daniel era descendent al unei 
nobile familii iudaice. A fost deportat în 
Babilon în anul 605 î.e.n. Şi educat la curtea 
lui Nabucodonosor, devenind un bun 
cunoscător al scrierii şi limbii babiloneene. 
Numele este compus cu elementul secundar 
– el (prescurtare din Elohim „Dumnezeul 
unic”) şi înseamnă Dumnezeu a judecat.

Proverbe latine despre cuvânt
• Cuvântul auzit se uită, cel scris rămâne.
• O vorbă este apreciată dacă este însoţită şi 
de o faptă pe măsura ei.
• Vorba este imaginea sufletului ; cum este 
omul, aşa-i şi felul său de a vorbi.
• Un cuvânt odată rostit zboară fără a se mai 
întoarce înapoi.
• Cum le-a fost oamenilor vorba, aşa le-a fost 
şi viaţa.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

„Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău,  
păstrează bunătatea şi iubirea şi  

nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul  
tău”. (Osea 12 : 6)

Cartea veche  40.   C s toriaă ă
Alegerea mirelui sau miresei

Scopul c s toriei este sporireaă ă  
împ r iei lui Dumnezeu pe calea uneiă ăț  
rândueli cinstite. Tocmai fiind vorba de 
împ r ia lui Dumnezeu, nu avereaă ăț  
trebue c utat  la alegerea mirelui sauă ă  
a miresei.
Ieronim istorise te c  un om de frunteș ă  
cu numele Cerealis a cerut în c s torieă ă  
pe v duva tîn r  Marcela, ispitindu-oă ă ă  
cu averea lui formidabil , care îi ă va 
r mâne ei, fiind el foarte b trân.ă ă
Mama Marcelei înc  să 'a învoit la 
aceast  partid  pe care o socoteaă ă  
bun , dar Marcela a refuzat categorică  
zicând : ”Dac  nu m'a  fi hot rât aă ş ă  
petrece restul vie ii mele în cur ie iţ ăţ ş  
a  fi voit s  m  rec s toresc, atunciş ă ă ă ă  
mi-a  fi c utat un so  iar nu oș ă ţ  
mo tenire”.ş  
________________Istorie_______________

La romani era obiceiul ca ori de câte 
ori trecea împăratul prin faţa poporului 
adunat, un ofiţer să treacă în faţa lui, 
să aprindă un fuior de in şi să strige în 
auzul tuturor: „Sic transit gloria 
mundi", adică „Aşa trece gloria lumii". 
Prin aceasta şi împăratul şi poporul 
erau înştiinţaţi că toată gloria lumii 
trece ca fuiorul de in. 

 Povestiri cu tâlc  
În anul 1812, Napoleon năvăli în Rusia cu 
peste o jumătate de milion de soldaţi. O 
mare spaimă a cuprins poporul rus. Atunci, 
la Moscova se ridică un vestit credincios şi 
adună mult popor pentru rugăciune. Prin-
tre altele zicea în rugăciunea sa : 
„Doamne, Dumnezeul oştirilor, Tu, Cel ce ai 
scufundat pe Faraon şi l-ai umilit pe 
Nebucadneţar, priveşte spre trufia acestui 
om care se numeşte Napoleon … Biruinţa 
vine de la Tine, Doamne, de la braţul Tău 
cel înalt … Noi ne punem sub scutul Tău … 
Ocroteşte-ne, Doamne, şi apără-ne …” !
Un sol s-a prezentat în faţa lui Napoleon şi 
i-a raportat că la Moscova se fac rugăciuni 
contra lui. „Cu rugăciunile mă voi bate 
eu ?” spuse cu mândrie Napoleon, „între 
mine şi Rusia nu rugăciunile vor decide, ci 
baionetele … Voi năvăli în Moscova cu cele 
cinci sute de mii de soldaţi şi voi face de 
ruşine rugăciunile…” Ce s-a întâmplat ? Pe 
Napoleon l-a prins în Rusia o iarnă 
cumplită şi a trebuit să se retragă. Au mai 
rămas 50.000 de soldaţi ...
 (Rubrici preluate de pe : www.tanarcrestin.net)


