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Editorial. Mintea sănătoasă !

Trupurile noastre nu funcționează prea bine fără exerciţiile corespunzătoare;
dar nici minţile noastre ! Ţi s-a întâmplat vreodată să urci din nou scările pentru a-ţi
reaminti de ce mai înainte le-ai coborât ? 

Ai cumva impresia că numele, numerele şi programările pe care ţi le aduceai
aminte fără efort în trecut, devin din ce în ce mai evazive ? Te întrebi uneori dacă nu
cumva începi să te pierzi ? Doctorii spun că în majoritatea cazurilor, orele petrecute
în faţa televizorului (fără a gândi, evitând stimularea şi exerciţiul intelectual), duc la
o micşorare a capacităţii noastre mentale, inclusiv a memoriei. 

Experţii  în  „brain  fitness”  (păstrarea  creierului  într-o  condiţie  bună)  ne
asigură că minţile noastre nu îmbătrânesc din cauza suprasolicitării,  ci  din cauza
nesolicitării lor. „Elasticitatea creierului” sau capacitatea minţii noastre de a reţine
sau de a-şi recăpăta flexibilitatea, este o chestiune de exerciţiu. 

Dacă  îţi  laşi  mintea  să  „vegeteze”  şi  nu  o  soliciţi  prin  lectură,  gândire
raţională,  analize  inteligente  şi  conversaţie,  ea  îşi  pierde  elasticitatea  şi  devine
bătrână la orice vârstă. Pe de altă parte, dacă îţi  provoci  mintea în mod regulat,
creierul  tău întinereşte,  iar  tu  îmbătrâneşti,  (problema nu este  cât  este  de bătrân
creierul tău, ci cât este de îmbătrânită gândirea ta). 

Iată o modalitate extraordinară de a-ţi întări mintea : „Caută să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie
ruşine, şi  care împarte drept  Cuvântul  adevărului”. Cuvântul  caută din textul în
limba greacă înseamnă  a exersa din punct de vedere mintal,  a te forţa să studiezi
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Asemenea unui lucrător, pune-ţi mintea în funcţiune ! Dumnezeu îti promite
că dacă meditezi zilnic la Cuvântul Lui, vei deveni ca un : „pom sădit lângă un izvor

• 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 astăzi 30 august
2015, de la orele 15,00, la Biserica Penticostală din
Ghiroda,  (jud.  Timiş)  va  avea  loc  cununia  lui
Beniamin  cu Estera  Chincea  (Păun).  Le  dorim
multe binecuvântări spirituale şi materiale !
•  Duminica  viitoare  (6  Septembrie  2015),  este
Cina Domnului. 
•  Deseară  vom avea,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,
invitaţi din misiunea externă, (Egipt). 



de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce
începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3). Din aceste cuvinte reiese clar faptul că,
omul nu uită pe parcurs, ce şi-a propus să facă la început ! Multe binecuvântări  !

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

Mică enciclopedie onomastică                  Cine e persoana potrivit ?  ă     

O femeie iși aplica pe faţă o cremă când 
fetița ei a întrebat-o: "Cu ce te dai, 
mama ?" "Cu cremă", a răspuns ea. 
"Vânzătoarea mi-a spus că mă va face 
frumoasă". Cu o sinceritate pe care doar 
copiii o au, ea a răspuns : "Mamă, nu cred
că funcționează." Nu este nimic rău să 
arăți bine, dar în tine este mai mult decât 
îmbrăcăminte și coafură. In plus, poți să îți
cheltuiești toți banii reparând exteriorul 
fiindcă "Ceea ce dă mama natură, tatăl în 
timp ia înapoi!" Ralph Waldo a spus: 
"Pentru a găsi frumusețea trebuie să o 
purtăm în noi".
Este o mare greșeală să te concentrezi 
asupra exteriorului și să nu apreciezi 
calitățile lăuntrice pe care ți le-a dat 
Dumnezeu. Solomon a spus : "frumusețea
este deșartă" (Proverbe 31: 30). Când te-
a creat Dumnezeu, El nu a decorat doar 
exteriorul, ci ți-a dat "omul ascuns al 
inimii, în curăția nepieritoare a unui duh 
blând și liniștit, care este de mare preț 
înaintea lui Dumnezeu". 

„ ... Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire. Dacă zicem că n-am 
păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul 
Lui nu este în noi”. (I Ioan 1 : 9 - 10)
O tânără domnişoară s-a întors acasă într-o 
după-amiază. Avusese o zi grea, cu multe 
probleme şi acum era obosită şi supărată. 
Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să-i 
iasă în întâmpinare. S-au aşezat împreună la
masă, dar, ca orice mamă, a văzut de îndată 
tristeţea din sufletul fetei şi a căutat să o 
liniştească.
– Mai lasă-mă în pace, mamă ! Crezi că 
toate se pot rezolva aşa, cu una, cu două ? 
Nici nu ştii despre ce-i vorba.
– Dar îmi poţi povesti – i-a răspuns, cu 
răbdare, mama. Poate te-aş putea ajuta …
– Cu ce să mă ajuţi, cu sfaturi ? M-am 
săturat de atâtea întrebări şi sfaturi. Lasă-
mă în pace ! – a mai strigat tânăra fată şi a 
plecat în grabă, trântind uşa.
Spre seară, după ce s-a mai liniştit, când şi-a
dat seama de greşeala ei, de supărarea pe 
care i-o pricinuise cu siguranţă mamei, s-a 
întors. Acasă, însă, şi-a găsit mama 
aşteptând în fotoliul din faţa ferestrei, cu 
capul în piept, parcă ar fi adormit.
Dar ea murise ... murise de inimă chiar în 
după-amiaza aceea. Zadarnice au fost 
lacrimile ce au urmat, zadarnică a fost toată 
durerea fetei. Ultimele cuvinte pe care le 
auzise de la copilul ei fuseseră: „Lasă-mă în
pace !” Mama murise fără ca ea să-i fi spus 
cât de mult o iubeşte, câtă nevoie are de 
prezenţa ei, de sfaturile ei, de dragostea ei – 
dragoste de mamă. 

• Dan. Nume cu veche tradiţie în 
onomastica românească, cunoscut şi 
folosit frecvent în toate regiunile ţării, Dán 
(fem. Dána) se bucură şi astăzi de o 
favoare deosebită ca prenume. În 
documentele Ţării Româneşti de până la 
1500 sunt numite Dan nu mai puţin de 20 
de persoane. Dan este folosit fie ca 
element primar ca în Daniel fie secundar 
ca în Bogdan. Originea numelui Biblic se 
află în exclamaţia Rahelei : „Domnul m-a 
judecat (dananni) ...”. 

Versetul s pt mânii ă ă
„Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat

pricepere să cunoaştem pe Cel ce este
adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este

adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”.

(I Ioan 5 : 20)
 ” (Proberbe 6 : 27 - 28) 

Cartea veche  41. Căsătoria
Ioan Damaschin (a trăit între 676 — d. 4 
decembrie 749) istorisește următoarele: Un 
tată bogat a căutat o soţie foarte bogată şi 
frumoasă pentru fiul său. Fiul nu era de 
aceeaşi părere, căci el nu găsea că tănăra 
aleasă de tatăl său ar întruni calităţile unei 
bune soţii. 

Deci el a fugit dela casa tatălui său spre a 
nu încheia căsătoria. Ajungând într'o colibă, 
la aparenţă săracă, îi plăcu mult de fata 
omului cu coliba, căci lucra şi se ruga 
neîncetat. Cerându-o în căsătorie, istorisi 
întâmplarea cu tatăl său și declară că mai 
bucuros se căsătorește cu fata săracă din 
colibă decât cu cea bogată aleasă de tatăl 
său.
Cuvintele lui plăcură stăpânului colibei, care 
zise tînărului : „Deoarece ai refuzat să 
închei căsătoria cu o fată bogată şi preferi a 
lua pe a mea, fiindcă este harnică şi 
temătoare de Dumnezeu, ţi-o dau în 
căsătorie împreună cu comorile ascunse aici
în colibă, despre cari încă nu ţi-am pomenit”.

Principiul Biblic pentru căsătorie este : „
... să se mărite cu cine vrea ; numai în 
Domnul”. (I Corinteni 7 : 39)

 Povestiri cu tâlc  
Cu mulți ani în urmă, în China trăia un bărbat care a 
fost acceptat ca membru în orchestra imperială cu 
ajutorul unui prieten deosebit de influent. Acel bărbat 
pretindea că este un flautist desăvârșit, deși nu știa 
să cânte nici o notă. Lucrurile au mers bine până la o 
vreme. În timpul concertelor, își punea flautul la gură 
la momentul potrivit și mima cu dibăcie cântatul. Dar, 
într-o zi, împăratul a anunțat că dorește ca fiecare 
membru al orchestrei să prezinte un solo la 
instrumentul la care cânta. Omul, îngrozit, a început 
imediat să ia lecții de cântat la flaut, dar acestea nu l-
au ajutat aproape deloc. S-a gândit să se prefacă 
bolnav în ziua când era programat să cânte, dar s-a 
temut că medicul imperial va raporta înșelătoria. Așa 
au trecut zilele, iar când recitalul său a sosit, pentru a
nu fi descoperită frauda, și-a luat viața. S-a temut să 
fie confruntat cu muzica sa! De multe ori aşa suntem 
și noi în viaţa de credinţă. Susţinem că suntem 
creştini, că mergem la biserică la fiecare program, că 
dăm zeciuială crezând  că avem o viaţă de pocăit dar
în realitate doar mimăm comportarea unui creştin  
autentic. Dumnezeu să ne ajute să vedem starea în 
care suntem, să nu ne mai „păcălim” singuri că 
suntem pocăiţi şi să ne schimbăm comportamentul!

Proverbe latine despre curaj
• Curajos în orice acţiune.
• Pregătit pentru orice împrejurare
• În situaţii critice fii tare şi perseverent.
• Nici durerea şi nici rana unui bărbat nu 
trebuie să pară prea mare.
• Nu te lăsa abătut de rele, cu şi mai mult curaj 
înfruntă-le.
(Din Proverbe şi cugetări latine, Editura 
Albatros, 1976).

Cineva pe care-l iubești cu toată inima și de care te
simți  puternic  atras.Cineva  de  o  credință
asemănătoare cu a ta. Cineva a cărui standard de
viață îţi va fi ușor să-l accepți, Cineva cu un nivel
educațional și intelectual apropiat de al tău.Omul
căruia să-i admiri caracterul.
Nu te îndrăgosti înainte de a fi sigur/ă că ai găsit
persoană potrivită!Nu te căsători cu persoană pe
care o iubești , căsătorește-te cu persoană care TE
IUBEŞTE !  Verifică  şi  testează  iubirea  celuilalt!
Nu te căsători crezând că-ţi  vei schimba în bine
partenerul ! Dacă în timpul prieteniei se comportă
urât , după căsătorie se schimbă-n mai rău.
Fii conştient ! Căsătoria este pentru toată viaţă !
(Nelu Brie – www.resurse creștine.ro


