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Editorial. Să vină dimineaţa ! 

Dr. W.A. Criswell, pastor din Texas, spunea că într-o ocazie se afla în avion, 
chiar lângă un binecunoscut teolog. Cei doi au început să vorbească şi teologul acela i-
a povestit cum de curând îi murise fiul. 

Băiatul s-a întors într-o zi de la şcoală cu febră şi părinţii au socotit că era o 
simplă răceală, însă ulterior s-a dovedit  a fi  o formă de meningită foarte agresivă. 
Doctorul le-a spus că nu poate salva băiatul, că fiul lor are să moară.

Şi profesorul acesta de teologie, care îşi iubea fiul foarte mult, stătea lângă 
patul băiatului muribund. Era pe la amiază. Băiatul era din ce în ce mai slăbit ; mintea 
şi ochii îi erau cuprinse ca de o pâclă. 

„Tăticule, se întunecă, nu-i aşa?” Profesorul i-a răspuns : 
„Da,  băiatul  meu,  se  întunecă,  se  întunecă  foarte  tare.”  „Înseamnă  că  e  

vremea să adorm, nu-i aşa, tăticule ?” „Da, dragul meu, e vremea să adormi.”
Micuţul avea un mod al lui de a-şi  aranja perna şi de a dormi cu capul în 

căuşul  palmei.  Şi  atunci,  băiatul  şi-a aranjat  perna ca de obicei,  şi-a pus capul  pe 
pernă, cu mânuţa cu obraz, după care i-a spus : 

„Noapte bună, tăticule. Ne vedem mâine dimineaţă”. Apoi şi-a închis ochii şi 
… a adormit.

După ce a povestit acestea, profesorul nu a mai spus nimic, ci, pentru o vreme, 
a privit pe geamul avionului. La urmă, s-a întors spre dr. Criswell cu ochii plini de 
lacrimi şi i-a spus : 

„Dr. Criswell, de-abia aştept să vină dimineaţa !”    
În Isaia 21 : 11 – 12 scrie : „Mi se strigă din Seir : „Străjerule, cât mai este  

din noapte ? Străjerule, mai este mult din noapte ?” Străjerul răspunde :

Cu  ajutorul  lui   Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi   astăzi  27 
sept. 2015, de la orele 16,30.

                      Anunţuri : 
• Duminica viitoare (04 Octombrie 2015), serbăm 
Cina Domnului !
• Sâmbătă,  10.10, 2015, de la ora 10, la  Cezareea, 
vom avea  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  Conferinţa 
Judeţeană a Femeilor Creştine din Caraş-Severin.
• La slujba de seară  avem invitaţi  din  Belinţ.  La 
sfârşit,  vom  face  o  strângere  pentru  Biserica 
Penticostală  din  Belinţ,  (clădirea  fiind  recent 
construită şi inaugurată).



„Vine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi ; întoarceţi-vă şi  
veniţi iarăşi”. Dar indiferent de câte întrebări se pun, ziua va veni tot la vremea Lui ... 
nu mai devreme, dar nici mai târziu ! Noaptea sufletului îşi are şi ea rolul ei ! 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ADALIA  =  1.  Cel  drept,  Cel  sincer.  2. 
Cinstirea lui Iehova. 3. Dumnezeul focului. 4. 
Creatorul. Mărturia întrunirii. 5. Scoţător de 
apă.  6.  Sărac.  (cuvânt persan) Unul din fiii lui 
Haman (Estera 9 : 8).
•  ADAM =  1.  Pământeanul,  Cel  scos  din 
pământ roşu, Om. 2. Cel roşu. 3. Solid, Tare. 
Numele dat de Dumnezeu primului om (Geneza 
1 : 26). 
• ADAM = Din pământ roşu. Cetate canaanită 
(Iosua 3 : 16).

Proverbe latine despre dorinţă
• Duc lipsă de multe lucruri numai cei care-şi 
doresc prea multe.
• Cel care-şi învinge poftele este mai puternic 
decât acela care-i învinge pe duşmani.
• Cine are cel mai mult ? Cel care dintre toţi 
doreşte cel mai puţin.
• Omul modest dobândeşte foarte uşor ceea 
ce-şi doreşte.
•  Dacă  nu  ţi  se  poate  realiza  tot  ceea  ce 
doreşti, să doreşti numai ce s-ar putea realiza. 
•  Dorinţa  nestăpânită  se  transformă  într-un 
zeu pentru oricine.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Într-o ţesătorie de stofă foarte fină, 
muncitorii au primit indicaţia să apese 
imediat pe un buton când observă că 
apare un deranjament în procesul de 
ţesere. Imediat urma să vină 
specialistul care urma să remedieze 
deranjamentul.
Într-o zi s-a întâmplat ceva la maşina 
unui lucrător demn de încredere. 
Dar în loc să apese pe buton, s-a 
încrezut în cunoştinţele sale şi a gândit 
că va putea repara defecţiunea. 
Însă nu a reuşit şi aceasta a adus o 
pagubă considerabilă. Lucrătorul s-a 
scuzat faţă de şeful unităţii prin 
cuvintele : „Am făcut tot ce mi-a stat în 
putinţă“. Răspunsul acestuia a fost : 
„În acest caz aţi fi făcut mai bine, dacă 
aţi fi chemat în ajutor specialistul“. La 
fel este şi din punct de vedere 
spiritual ! Când eşti în necaz caută-L pe 
Cel ce este : „ ... un ajutor care nu 
lipseşte niciodată în nevoi”. (Psalmul 
46 : 1)  (Preluări de pe : 
ilustratiicrestine.wordpress.com)

Într-o iarnă, tatăl meu avea nevoie de 
lemne pentru foc şi a găsit un copac uscat 
pe care l-a tăiat. 
În primăvară, spre disperarea lui, noi 
lăstari au înmugurit în jurul trunchiului. El 
a zis : „Eram sigur că este mort. Toate 
frunzele îi căzuseră în timpul iernii. Era 
atât de frig că rămurelele trosneau de 
parcă n-ar fi rămas nici un pic de viaţă în 
bătrânul copac. Dar văd că încă era viaţă 
la rădăcină.” S-a uitat la mine şi a zis : 
„Bob, nu uita această lecţie importantă. 
Niciodată să nu tai un copac în timpul 
iernii.”
Morala
Niciodată să nu iei o decizie negativă într-
un timp nefavorabil. 
Niciodată să nu iei cele mai importante 
decizii când eşti în cea mai proastă stare 
sufletească. Ai răbdare, furtuna va trece ... 
primăvara va veni.

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !          Harul şi tâlharul !
Un pastor l-a întrebat pe un creştin dacă era activ 
în biserica locală. Bărbatul a răspuns : „Nu, dar 
nici  tâlharul  de  pe  cruce  nu  fusese  activ  în 
biserică şi tot a fost primit.” 
Pastorul  atunci  l-a  întrebat  dacă  fusese 
botezat.  Omul  a  replicat  :  „Nu,  dar  nici 
tâlharul de pe cruce nu a fost botezat şi tot  
va intra în ceruri.” 
Pastorul l-a întrebat atunci dacă lua parte la 
serviciul Sfintei Cine. Omul a răspuns : „Nu, 
dar nici tâlharul de pe cruce nu a făcut-o şi  
Hristos tot l-a primit.” 
Pastorul i-a spus : „Singura diferenţă dintre 
tine şi tâlharul de pe cruce este că el murea 
în credinţă, iar tu eşti mort în credinţă.” 
Există cel puţin trei   întoarceri   :   
1.  Întorcerea  Domnului  Isus,  pe  care  o 
aşteaptă  toţi  creştinii  adevăraţi  !  Înainte  de 
plecarea de pe pământ, Isus a spus : „Eu Mă 
duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi  
duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce 
şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu,  
să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea  
într-acolo.”  ...  „Eu  sunt  Calea,  Adevărul  şi  
Viaţa.  Nimeni  nu  vine  la  Tatăl  decât  prin 
Mine”. (Ioan 14 : 2 – 4, 6)  
2.  Decesul  sau  întoarcerea  în  ţărână ! 
Dincolo,  se  ajunge  şi  înainte  de  revenirea 
Domnului  Isus,  prin  deces  :  „  ...  Se  va  mai 
întoarce în putrezire ... ”.  (Fapte 13 : 34)
3.  Pocăinţa  este  un  sinonim  pentru 
întoarcerea la Dumnezeu de la viaţa de păcat. 
În Iacov 5 : 19 – 20 scrie : „...  să ştiţi că cine 
întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui,  
va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi  
o sumedenie de păcate”. Te-ai 
hotărât  pentru  Dumnezeu  ?  Nu  amâna  pe 
mâine!  Noi  îl  avem  oarecum  ...  numai  pe 
acum ! Mai încolo poate fi prea târziu !

•Dumitru. Corespunde gr. Demétrios (fem. 
Demetría)...  Demetrios  era  răspândit  în 
toată  lumea  elenică,  de  la  Atena  până  în 
Macedonia.  Demetrios păstrează  până 
astăzi  amintirea  numelui  zeiţei  Demeter 
(rom.  Demetra corespunde  dativului  unei 
forme greceşti mai târzii, Demetra). 
Fiică a lui Cronos ...  Demetra era o veche 
divinitate  a  vegetaţiei  şi  fertilităţii 
pământului,  ocrotitoare  a  ogoarelor  şi  a 
căsătoriei,  cărora le dăruia rodnicie.  Cultul 
lui  Demeter a fost introdus şi în Roma din 
anul 496 î.Hr., fiind identificat cu Ceres (de 
numele acesteia este legat şi rom. cereale). 
Chiar  din  antichitate  Demeter era „tradus” 
prin  „pământul-mamă”  :  De-,  al  doilea, 
-meter „mamă”.  Nume  care  provin  din 
Dumitru  :  Dima,  Dumitraş,  Dumitraşcu, 
Demetra, Mitică, Mitrea, Mitruţ, Mimi etc. 
Cartea veche  48.   Con tiin a. ş ţ
Ni te  inamici  ai  Spartanilor  voir   sş ă ă 
corup  pe regele Spartei. Un trimis al loră  
veni la regele Cleomenes, ca s -l corup .ă ă  
Trimisul oferea regelui sume din ce în ce 
mai  mari.  Cleomenes,  care  rezistase 
pân  la  o  vreme  b rb te te  ispitei,ă ă ă ş  
începu a  ov i.  Feti a  lui,  care  se  jucaş ă ţ  
neobservat  într-un col , auzise i v zuseă ţ ş ă  
tot ce se petrecea între strein i tat l ei.ş ă  
Când v zu c  tat l ei este pe punctul deă ă ă  
a asculta de glasul streinului, zise : Iubite  
tată :  Glasul  con tiin ei  este  mai  tareş ţ  
decât glasul unui strein.
                   

49.   Con tiin a cea rea. ş ţ
Un artist avea s  fac  tabloul con tiin eiă ă ş ţ  
celei rele. El a zugr vit un cal, ce alergaă  
în galop încunjurat fiind de vespi, iar în 
josul  tabloului  erau  scrise  cuvintele  : 
„Alergarea  ta  e  zadarnică”.  Augustin 
zice  :  „Acela  î i  este  însu i  pedeaps ,ş ş ă  
carele se chinuie te de con tiin a sa. Deş ş ţ  
al i du mani poate s  fug , dar unde sţ ş ă ă ă  
se refugieze de sine însu i ?ş ”

Versetul s pt mânii ă ă
„Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel,  
când într-altul, dar omul nu ia seama. El  
vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte,
când oamenii sunt cufundaţi într-un somn 
adânc, când dorm în patul lor”. Iov 33 : 14 - 15


