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Editorial. Mă supun ! 

 „Tatăl meu era pastor în Lusaka, pe atunci un orăşel micuţ. Într-o zi, în timp 
ce aştepta autobuzul pentru a merge spre casă, simţi pe cineva trăgându-l de haină. 
Când se întoarse să vadă cine este, observă un biet cerşetor cerând ceva de mâncare. 

Tata (înaintat în vârsta pe atunci), avea la el doar câţiva bănuţi care erau exact 
suma de care avea nevoie pentru a plăti preţul calatoriei. „Era o zi toridă” spunea el, 
„şi la vârsta mea, mă gândeam la drumul lung pe care îl aveam de făcut. 

Mă uitam în acelaşi timp la acest om şi am înţeles că poate, eu sunt singura  
lui şansă de a mânca ceva în ziua aceea.

Am hotărât să îi dau banii, şi am plecat încet spre casă. Nu am făcut decât  
câţiva  paşi  şi  am  auzit  pe  cineva  în  spatele  meu  :  „Hei  pastore,  ce  faci,  unde 
mergi ?”. „Merg spre casă”, a răspuns pastorul. 

„Hai urcă în maşină”, continuă omul. „Înainte însă vreau să mergem într-un  
loc, şi vreau să faci ceva pentru mine”. „Bine”, spuse bătrânul pastor, „sunt în maşina 
ta, deci mă supun”. 

Au mers într-un supermarket  şi  omul a luat două coşuri,  după care îi  ceru 
tatălui meu să facă ce vede la el. Apoi omul începu să adune din rafturi alimente până 
ce au umplut coşurile ; la casă a plătit pentru amândoi,  după care se întoarse spre 
pastor şi-i spuse : 

„Acum putem să mergem acasă”. Bătrânul pastor stătea în maşină, cu lacrimi 
în  ochi  şi  nu  găsea  cuvinte  să  mulţumească  ...  şi-a  amintit  atunci  cuvintele  din 
Evanghelia după Luca 6 : 38 : 

„Daţi şi vi se va da ; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată,  
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. 

Cu  ajutorul  lui   Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi   astăzi  27 
sept. 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Duminica aceasta (04 Octombrie 2015), serbăm 
Cina Domnului  ! Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom 
avea invitaţi la ambele slujbe, (dimineaţa şi seara).
• Sâmbătă,  10.10, 2015, de la ora 10, la  Cezareea, 
vom avea  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  Conferinţa 
Judeţeană a Femeilor Creştine din Caraş-Severin.
• Elevii din învăţământul de stat, care au nevoie de 
adeverinţe pentru orele de religie, pot să le solicite 
de la Silvia Barboş.



Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se vă măsura”. 
               Pitman Siamaundu – Zambia
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
•  ADAMA  =  1.  Pământ  roşu.  2. Pământ 
roditor. 3. Pământul sângelui.  4. Fortăreaţă. 
5. Diamant (tare ca diamantul). Cetate în Israel 
(Iosua 19 : 36).
•  ADAMI  –  NECHEB  =  1.  Pământ  sec, 
Pământul blestemului, Pământesc. 2. Roşu. 3. 
Omul  meu.  4.  Strungă,  Defileu.  Cetate 
canaanită (Iosua 19 : 33). 
•  ADAR  =  1.  Vamă.  2.  Tărie (Trăinicie), 
Mărime.  Cetate  canaanită.  (Numeri  34  :  4, 
Iosua 15 : 3).

Proverbe latine despre durere
•  Nu  există  nici  o  durere  pe  care  trecerea 
timpului  să nu o micşoreze şi  să nu o facă 
uitată.
• Dacă vrei să plâng, trebuie ca tu să fii mai 
întâi îndurerat.
•  Cine  plânge fără  martori,  acela  suferă  cu 
adevărat.
• O durere care alungă o altă durere este un 
leac.
• Varus,  Varus redă-mi  legiunile.  (Strigătul  se 
referă  la  o  situaţie  disperată  şi  se  leagă  de generalul 
roman  Varus,  care,  luptând  împotriva  germanilor,  a 
pierdut trei legiuni ce se acoperiseră de glorie). 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Întâmplarea s-a petrecut într-o 
suburbie din Detroit. Vorbitorul era Elie 
Wiesel, (laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace). Subiectul : „Mai putem 
crede după Auschwitz ?” 
Evrei şi neevrei deopotrivă au umplut 
marea sală a sinagogii, ca să asculte 
amintirile celor care au supravieţuit 
cuptoarelor de la Dachau. 
Slab şi fragil, Wiesel a stat pe podium 
vreme de un ceas, povestindu-le 
oamenilor episod după episod din zilele 
pline de groază ale Celui de-al Doilea 
Război Mondial. Îndureraţi, cei din sală 
au retrăit în tăcere evenimentele din 
adolescenţa lui Wiesel. Ultimul episod 
a ajuns la încheiere. Ochii lui Wiesel s-
au plecat fixând podeaua. Timp 
îndelungat nu s-a auzit nici un sunet în 
sala imensă. Apoi Wiesel a repetat 
întrebarea : „Mai putem crede după 
Auschwitz ?” A clătinat încet din cap şi 
cu multă tristeţe a spus : „Nu, nu …” Şi 
a încheiat cu putere: „… dar trebuie !”) 
(Preluări de pe : ilustratiicrestine.wordpress.com)

Era o noapte furtunoasă. Fulgerele 
sfâşiau cerul, tunetele ropoteau furios 
– era una dintre acele furtuni care 
face pe oricine să se ghemuiască într-
un colţ, de frică. Părinţii au dat fuga 
în camera fetiţei să o liniştească. 
Fetiţa nu era deloc speriată ci, 
dimpotrivă au găsit-o cu feţişoara 
lipită de fereastră. Tăticul a întrebat-o 
cu suflarea tăiată, ce face acolo. 
Fetiţa s-a întors spre el şi i-a răspuns 
vesel : „Cred că Dumnezeu vrea să 
îmi facă o poză.” Astfel de întâmplări au 
mai fost. Cu cât inima este mai curată, cu 
atât mai mult, credinciosul nu se sperie de 
fenomenele meteorologice, deoarece el 
ştie că tot ce se întâmplă este sub 
controlul direct al lui Dumnezeu. Frica 
interioară arată o problemă spirituală !

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     O sută de mii de dolari 
Domnul Marshal era un om bogat şi mândru. Într-
o zi arătă unuia dintre lucrătorii săi un cec de o 
sută de mii de dolari pe care scria numele său, şi 
îl întrebă ironic: 
– Ce zici, Paule, ţi-ar plăcea să ai numele scris pe 
o asemenea hârtie de valoare ? Paul răspunse cu 
modestie şi cu faţa radiind de bucurie : 
– Domnule Marshal, numele meu este scris pe o  
hârtie mult mai valoroasă decât aceasta.
–  Ce  vrei  să  spui  ?  întrebă  mirat  bogatul.
– Numele meu este scris în Cartea Vieţii. Cei care  
vor fi găsiţi scrişi acolo, vor merge în cer unde nu 
vor mai fi dureri, ci numai bucurii care nu se vor  
sfârşi niciodată. 
–  Paule,  cât ai  plătit  ca numele tău să fie scris  
acolo ?
–  Eu n-am plătit nimic. Mântuitorul a plătit  totul,  
răspunse Paul. În Biblie scrie : „Dar tuturor celor  
ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,  
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“  
Şi  toţi  aceşti  copii  ai  lui  Dumnezeu,  au numele  
trecut  în  cartea  vieţii.  Mântuirea  este  cel  mai  
preţios DAR pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor.
Despre Cartea Vieţii găsim scris în Biblie de 
opt ori. Ultimele trei versete sunt acestea : 
- În Apocalipsa 21 : 27, cerul este simbolizat 
printr-o cetate : „Nimic întinat nu va intra în  
ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în  
minciună  ;  ci  numai  cei  scrişi  în  Cartea 
Vieţii Mielului”.
- Apocalipsa 20 : 12 : „Şi am văzut pe morţi,  
mari  şi  mici,  stând  în  picioare  înaintea 
scaunului  de  domnie.  Nişte  cărţi  au  fost  
deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care  
este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi  
după faptele lor, după cele ce erau scrise în  
cărţile acelea”.
- Apocalipsa 20 : 15 : „Oricine n-a fost găsit  
scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul  
de  foc”.  Numele  tău  este  scris  în  Cartea 
Vieţii ? Poţi să-L rogi pe Isus să-l scrie !
 

•  Ecaterína.  Frecvent şi răspândit astăzi în 
toată  Europa,  gr.  Ekateríne era  probabil 
necunoscut  în  lumea  clasică.  Pătruns  în 
onomasticonul creştin, numele devine foarte 
popular printre adepţii creştinismului datorită 
cultului unei fecioare martire din Alexandria, 
omorâtă în anul 307 (numele acesteia apare 
în izvoarele greceşti sub forma neaşteptată 
Aikaterine) ... Etimologia cuvântului nu este 
clară,  dar  cu  siguranţă  că  la  răspândirea 
numelui a contribuit o mai veche etimologie 
populară  şi  anume  apropierea  de  adj. 
katharos „pur”,  foarte  potrivit  pentru  un 
nume  creştin.  Ecaterina este  un  nume 
vechi şi la popoarele slave vecine (la slavii 
răsăriteni, atestat din sec. 15)... Nume care 
provin  din  Ecaterina  sunt  următoarele  : 
Catalina,  Cătălina,  (masc.  Cătălin), 
Caterina, Catrina, Cati, Catinca, Lina ... 
Cartea veche  

50.   Credin a. ţ
Ce ar fi de p mânt, dac  soarele nu l-ară ă  
înc lzi  ?  P mântul  în  parteaă ă  
nestr b tut  de  razele  soarelui,  î iă ă ă ş  
pierde  productivitatea.  Acolo  plantele, 
grânele i pomii nu prind r d cini i înş ă ă ş  
locul lor r sar buruieni i m r cini. ă ş ă ă
A a e i cu inima omeneasc . Ce ar fi deş ş ă  
inim  de n-ar fi credin  ? Dac  de peă ţă ă  
cerul inimei dispare acest soare d d toră ă  
de via , atunci floarea virtu ilor, pomulţă ţ  
faptelor bune se usuc  i în locul lor r sară ş ă  
buruenile înclin rilor i m r cinii f riei,ă ş ă ă ăţă  
ad postitoare de patimi.ă  
„Precum corabia,  care  nu i-a aruncatş  
înc  ancora, este espus  puterii viforuluiă ă  
i se pleac  încoace i încolo, a a e i cuş ă ş ş ş  

mintea  noastr ,  dac  nu  se  razim  peă ă ă  
credin ,  se  va pleca  i  ea  dup  valulţă ş ă  
opiniunilor”. (Ioan Hrisostom)
Marele Savant român Dr. Victor Babe ,ş  
(decedat în 1926) a declarat cu prilejul 
unei întruniri c  în descoperirile medicaleă  
ce le-a f cut, - a fost ajutat de credin .ă ţă

Versetul s pt mânii ă ă
„Iubesc pe Domnul, căci El aude

glasul meu, cererile mele.
Da, El Şi-a plecat urechea spre mine,

de aceea-L voi chema toată viaţa mea”. 
Psalmul 116 : 1 - 2


