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Editorial. Greutatea ... psihică ! 

 Un psiholog îi învăţa pe cursanţii lui despre managementul stresului. A luat 
un pahar de apă şi s-a plimbat prin sală în linişte. Toată lumea aştepta o întrebare de 
genul : „Paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol ?”. 

La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul şi şi-a întrebat auditorii :
Cât de greu este acest pahar cu apă ? Miraţi, cursanţii au dat răspunsuri din 

care  reieşea  că  paharul  are  între  250  şi  500  ml.  Răspunsul  psihologului  a  fost 
următorul : „Greutatea absolută nu contează. Contează cât timp îl vei ţine ridicat. Un 
minut  –  nicio problemă.  O oră – o durere  de braţ.  O zi  –  îţi  paralizează braţul.  

În  fiecare  din  aceste  trei  cazuri,  greutatea  paharului  nu  se  schimbă.  Se  
schimbă doar timpul şi cu cât este mai lung, cu atât mai greu este paharul de ţinut.  
Stresul  şi  grijile  din  viaţă  sunt  asemenea  paharului  cu  apă.  

Dacă te gândeşti puţin la ele, nu se întâmplă mare lucru. Dacă te gândeşti  
mai mult la ele,  începe să te doară sufletul.  Dacă te gândeşti  tot timpul la ele,  îţi  
paralizează mintea şi nu mai poţi să faci nimic.                                                            

De asta este important să te eliberezi de stres. Când ajungi seara acasă, lasă-
ţi grijile deoparte. Nu le purta cu tine în noapte !”                                                        

Problema este că uneori, noi vrem să scăpăm de îngrijorări, dar ele nu vor să 
plece  de  la  noi.  Sfatul  apostolului  Petru  este  :  „Şi  aruncaţi  asupra  Lui  toate  
îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi”. (1 Petru 5 : 7) Aruncarea unui 
lucru  cere  efort  !  Una  este  să  pun  un  lucru  jos  şi  altceva  este  să-l  arunc  ! 

Ce să fac dacă nu pot să scap de griji ? Pot să cer ajutorul lui Dumnezeu, prin 
intermediul  Bisericii  !  Apostoul  Pavel  le  scria  credincioşilor  din  Filipi  :  „Nu  vă 
îngrijoraţi de nimic ; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa  lui

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

                      Anunţuri : 
• Duminica aceasta (11 Octombrie 2015), vrem să 
fim alături de copiii de la Şcoala Duminicală, prin 
ambele colecte, (atât de dimineaţa cât şi de  seara) ! 
• Sâmbătă, 10.10, 2015, de la ora 10, la Cezareea, a 
avut loc, Conferinţa Judeţeană a Femeilor Creştine 
din Caraş-Severin. Poate fi vizualizată pe site.
•  Seara  de  Rugăciune va  fi,  cu  ajutorul  lui 
Dumnezeu, vineri  16 Octombrie 2015, de la orele 
18,00.



Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus”. (Filipeni 4 : 6 – 7) Nu 
pot eu ... dar putem noi !  ________________________________________________ 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADAR = 1.  Om tare, Domn atotputernic. 2. 
Înalt,  Nobil,  Minunat,  Eminent,  Cinste.  Un 
israelit. (I Cron. 8 : 3).
• ADAR  = 1.  Arie, Şură  (din cuvântul asirian 
„adaro”). 2. Icre (din cuvântul babil. Idra – Itra 
–  aluzie  la  zodia  lunii,  peştele).  3.  Pânză  de 
corabie (din cuvântul babilonian „nesadra”). 4. 
Puternic (de la adjectivul ebraic „adir”) 5. Glob 
de foc. 6. Zeul focului (la babilonieini). A şasea 
lună  în  calendarul  civil  ebraic.  În  cel  religios 
este a douăsprezecea (Estera 3 : 7, 9 : 1). 
•  ADAR  =  1.  Vamă.  2.  Tărie (Trăinicie), 
Mărime.  Cetate  canaanită.  (Numeri  34  :  4, 

Proverbe latine despre duşmănie
•  Deseori  nu-i  nimeni  mai  mare  duşman 
pentru om decât omul însuşi.
• E bine să înveţi ce-i bun şi de la duşmani.
• Omul e lup faţă de om.
• Duşmăniile ascunse şi tăinuite sunt mai de 
temut decât cele declarate făţiş.
• Nimic nu este mai dezonorant decât să te 
cerţi cu cineva cu care ai fost în bune relaţii. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Într-un oraş din Umbria, Italia, trăia un om 
care se plângea într-una de necazurile vieţii 
lui. Întrucât era creştin, îşi spunea cu amar 
că are o cruce prea grea de purtat.
Într-o noapte, înainte de a merge la culcare, 
el s-a rugat lui Dumnezeu să îi schimbe 
povara pe care o ducea pe umeri. În acea 
noapte, a visat că Dumnezeu l-a adus în 
faţa unei mari clădiri şi i-a spus : „Ai curaj, 
intră şi schimbă-ţi povara”. Omul a deschis 
cu sfiiciune uşa, a păşit înăuntru şi a 
descoperit o mulţime de cruci de toate 
formele şi mărimile, toate purtând numele 
proprietarilor lor. Mai întâi, şi-a ales o cruce 
de mărime mijlocie dar, când a văzut înscris 
pe ea numele unui bun prieten de-al său, a 
aşezat-o înapoi. În cele din urmă, cu 
permisiunea lui Dumnezeu, şi-a ales cea 
mai mică cruce pe care a putut-o găsi. 
Spre marea lui mirare, pe ea era scris 
propriul său nume ... (Preluări de pe : 
ilustratiicrestine.wordpress.com)

Un prieten de-al meu stătea, într-o zi, în 
sufragerie, când pisica sa a intrat ducând în gură 
un ”cadou” – un animal mort. Uitântu-se mai 
atent, a rămas mirat realizând că, de fapt, 
animalul mort era un iepuraș ce aparținea fetiței 
ce locuia alături. 
Numele ei era Bonny. Prietenul meu s-a simțit 
groaznic, crezând că pisica lui omorâse 
iepurașul. Iute la minte, prietenul meu a făcut pe 
loc un plan. 
A luat iepurele din gura pisicii. Era groaznic de 
murdar, așa că l-a pus în chiuvetă și l-a spălat cu 
șampon cât a putut de bine. Apoi  a luat 
uscătorul de păr și l-a uscat până când a arătat 
perfect. În final, a luat iepurașul mort și s-a 
strecurat în curtea vecinilor unde a pus iepurașul 
la loc în cușca lui. La aranjat puțin ca să pară cât 
mai natural. 
În dimineața următoare, prietenul meu s-a uitat 
pe fereastră și a remarcat o mulțime de oameni 
adunați în jurul cuștii iepurelui. Toată lumea 
părea să vorbească aprins. Prietenul meu s-a 
hotărât să meargă și el să vadă ”despre ce era 
vorba”. Când a ajuns acolo, mama lui Bonny i-a 
spus:
– N-o să crezi ce s-a întâmplat ! Este o minune ! 
Iepurașul lui Bonny a murit de câteva zile și 
tocmai acolo îl îngropasem…”

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     Avertismentul ! 
În  jurul  anului  1888  au  venit  mai  mulţi 
ingineri, care au cercetat barajul care se afla 
mai  sus  de  oraşul  Johnstown  din 
Pennsylvania. 
Ei au făcut trei călătorii la baraj şi de fiecare 
dată au avertizat populaţia că barajul nu mai 
prezintă siguranţă. 
Însă oamenii nu au luat în seamă avertizările 
inginerilor.  La scurt timp, barajul s-a rupt şi 
au murit peste 3.700 de oameni. Ei au fost 
avertizaţi, dar nu au luat seama.
Iudeii  cercetau  Scripturile,  dar  nu se  lăsau 
avertizaţi  de  cele  scrise.  În  Scripturi  erau 
multe referiri despre Cel care era în mijlocul 
lor.  Ei  ar  fi  trebuit  să  primească  cuvintele 
Domnului în inimă. 
El a dorit să le dea viaţa, dar ei au refuzat-o. 
Mântuitorul  a  trebuit  să-Şi  pună  sentinţa 
asupra iudeilor : „ ... nu vreţi să veniţi la Mine  
ca să aveţi viaţa !“.
În oraşul Johnstown au murit peste 3.700 de 
oameni,  fiindcă  n-au  ascultat  avertizarea. 
Este cutremurător când ne gândim la sute de 
mii de oameni, care stau nepăsători faţă de o 
mântuire aşa de mare, venită prin Hristos ! 
Dacă cititorul face parte din categoria celor 
nepăsători,  îl  sfătuim  să  iasă  din  această 
stare. Ea duce la pierzare. Acum, Mântuitorul 
încă  mai  dăruieşte  salvarea  celor  ce-L 
primesc,  însă  mâine  poate  fi  prea  târziu, 
veşnic prea târziu.
Mântuirea este cel  mai  important  lucru.  Ea 
încă este accesibilă celui care Îl caută pe Isus
ca Stăpân şi Mântuitor al vieţii lui ! În cartea 
Evrei (4 : 1) avem un avertisment foarte clar: 
„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”.  Astăzi  Isus 
Domnul mai primeşte ... mâine nu se ştie !

•  Eftimie.  Numele  pers.  gr.  Euthymos, 
căruia  îi  corespunde rom.  Eftímie,  este  o 
formaţiune  mai  nouă  şi  nu  apare  în 
izvoarele  mai  vechi.  Cunoscut  şi  în  limba 
română  actuală  prin  neologismul  eutimie 
„linişte  sufletească”  gr.  euthymia este  la 
origine un compus din  eu- „bine” (obişnuite 
la  greci)  şi  thymos „fire,  temperament, 
spirit”.  A  fost  folosit  frecvent  în  perioada 
creştină datorită semnificaţiei sale.
•  Eléna.  Unul  dintre  cele  mai  frecvente  şi 
răspândite  prenume  feminine  din 
onomastica europeană, Elena reproduce un 
foarte vechi nume pers. gr. Heléne. Apropiat 
de  gr.  helane „torţă,  făclie”  şi  hele,  heile 
„strălucirea  soarelui,  căldura  soarelui”.  Din 
acest prenume provin : Ileana, Ilena, Leana, 
Lena, Ilina, Lina, Lenuţa, Ela, Lili.

Cartea veche  
51.   Credin a. ţ

Un împ rat p gân voia s  constrâng  peă ă ă ă  
un episcop cre tin a se lep da de Hristosş ă  
i  a  jertfi  idolilor.  Episcopul  refuzând,ş  

împ ratul îi zise : ă
„Nu tii c  putere am s  te omor într-oş ă ă  
clipire de ochi ?”.
„ tiu, zise episcopul , dar îng dui iŞ ă ţ -mi să  
v  pun o întrebare.  S  presupunem că ă ă  
unul din slujba ii  M riei  Tale ajungândş ă  
la  puterea  inamicului,  ar  fi  silit  s - iă ţ  
devin  necredincios. ă

Refuzând  el  pe  inamic,  acesta  îl  
despoaie  de  îmbr c minte  i-l  alung ,ă ă ş ă  
iar slujba ul vine la tine. Spune-mi, oareş  
nu  vei  împodobi  cu  cea  mai  aleasă  
hain  pe slujba  ?ă ş ” Împ ratul întreb  peă ă  
episcop  ce  însemneaz  pilda  iară  
episcopul  zise  :  „M ria  Ta,  m  poateă ă  
despoaie de hainele mele, dar Împ ratulă  
ceresc  îmi  va  d rui  altele.  Aceasta  eă  
pricina pentru care eu nu m  lap d deă ă  
credinţă”.  Împ ratul  nă -a  f cut  niciă  un 
r u episcopului.ă

Versetul s pt mânii ă ă
„Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns :
m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi  

întorci privirile spre El, te luminezi de 
bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine”. 

Psalmul 34 : 4 - 5


