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Editorial. Azi poate Isus stă la uşa ta ... mâine, poate tu vei sta la uşa Lui ! 

„Iată Eu stau la uşă şi bat ...”. (Apocalipsa 3 : 20)
1. „ ... EU stau ... ”. Cine este EL ? Domnul Isus. 
2. „ ... la uşă ...”. Cine este cel la a cărui uşă stă Dumnezeu ? Biserica în care 

EL nu  are  loc,  (o  situaţie  de  acest  fel  era  în  Laodiceea),  dar  şi  omul  chemat  la 
mântuire, un om simplu de pe pământ, care pentru cei din jur poate este un oarecare ... 
dar nu şi pentru Dumnezeu. Pentru EL oricine ai fi ... eşti foarte important !

3. „ ... şi bat ...”. Cum de-a ajuns Isus la uşa omului respectiv şi de ce bate ? 
Aşteaptă să fie primit înăuntru, în viaţa acelui om. 

 În I Petru 3 : 20 scrie că : „ ...  îndelunga răbdare a lui Dumnezeu  era în 
aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un 
mic număr de suflete, şi anume opt”.

Aşteptarea lui Dumnezeu, este şi acum ... dar a fost şi pe vremea lui Noe ! 
Cine aştepta ? Îndelunga Lui răbdare. Dumnezeu Se aştepta la o schimbare a vieţii de 
la oamenii  de atunci,  la  reîntoarcerea la EL. Dar pentru ei,  a trecut timpul stabilit 
pentru mântuire, fără să se producă schimbarea vieţii, pe care Dumnezeu o aştepta ...

În Biblie scrie ce se întâmplă când omul, înşeală aşteptările lui Dumnezeu :  
„Dar,  cu împietrirea inimii  tale,  care nu vrea să se pocăiască,  îţi  aduni  o  

comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,  
care va răsplăti fiecăruia după faptele lui”. (Romani 2 : 5 - 6)

În Evanghelia după Matei 7 : 7, Domnul Isus spunea : „Cereţi, şi vi se va da ;  
căutaţi  şi  veţi  găsi  ;  bateţi,  şi  vi  se  va  deschide”.  Ceri  ce  îţi  doreşti  să  ai,  cauţi 
magazinul unde ştii că este produsul respectiv, iar pentru a intra acolo, trebuie să baţi 
la uşă ! Nu poţi intra oricum. Domnul Isus se referea la rugăciune, la modalitatea prin 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  18 
octombrie 2015, de la orele 16,30.

                      Anunţuri : 
• Miercuri 21  Octombrie  2015,  cu  ajutorul  lui 
Dumnezeu  vom  avea  evanghelizare,  de  la  orele 
18,00.  Invitaţi  :  pastorul  Iosif  Frânc,  (S.U.A.) 
împreună cu doi cântăreţi creştini ! 
• Duminica  viitoare,  (25.10.2015)  la  slujba  de 
dimineaţă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea un 
invitat,  care va fi  şi  sâmbătă,  (24.10.2015),  de la 
orele 1800,  la  Seara  Tinerilor.   Tot  duminică 
dimineaţa, vom avea şi o slujbă de binecuvântare.



care se rezolvă problemele, când ştii la cine să vii cu nevoia ta ! Direct la Dumnezeu, 
nu la intermediari ! Cheamă-L acum pe Isus în viaţa ta ! Dacă L-ai chemat de mult în 
viaţa ta şi în ultima vreme, nu ai mai stat de vorbă cu Isus, opreşte-te din orice şi treci 
la rugăciune ...  ________________________________________________________ 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADBEEL  = 1.  Creşterea  lui  Dumnezeu.  2. 
Minunea  lui  Dumnezeu.  3.  Degetele  lui 
Dumnezeu. 4. Cel care doreşte pe Dumnezeu. 
5.  Frica  lui  Dumnezeu.  6.  Întristarea  lui 
Dumnezeu.  Un  ismaelit  (Facerea  25  :  13,  I 
Cronici 1 : 29).
•  ADI = 1.  Vârstă.  2.  Podoabă.  3.  Martorul 
meu. Un israelit (Luca 3 : 28). 
• ADIEL = 1. Martorul meu este Dumnezeu. 2. 
Dumnezeu  este  Podoabă sau  Podoaba  lui 
Dumnezeu. Mai mulţi israeliţi (I Cron. 4 : 36).

Proverbe latine despre educaţie
• E mai bine ca un tânăr să roşească, decât să 
devină palid.
• Copilului respectuos nu i se pare niciodată 
greu ceea ce-i cere iubirea de părinţi.
• La fel ca un ogor fertil care nu rodeşte fără 
muncă, tot astfel şi sufletul nu poate fi educat 
fără învăţătură.
• E preferabil ca educaţia copiilor să se facă 
prin dezvoltarea pudoarei şi prin bunăvoinţă, 
decât prin frică. (Editura Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Scriitorul rus Ivan Sergheevici Turgheniev 
se plimba într-o zi pe stradă. Un cerşetor 
întinse mâna. Scriitorul se căută prin 
buzunare, dar nu găsi niciun ban. Plin de 
compasiune, întinse mâna şi zise 
cerşetorului :
– Iată, dragul meu, nu am niciun ban la 
mine, dar îţi dau o strângere de mână cu 
toată dragostea …

Cerşetorul îi strânse mâna şi spuse cu 
recunoştinţă :

– Mulţumesc mult, domnule ! Nimeni până 
la dumneata nu mi-a făcut un cadou mai 
frumos ... Oameni aflaţi în nevoie vor fi 
tot timpul. În Pilda Samariteanului, 
omul de acest fel, este observat foarte 
bine, (de cei aflaţi în trecere prin zona 
respectivă), chiar dacă unii s-au făcut 
că nu îl văd. Aproapele este cel ce ajută 
cu ce poate !
(Preluări de pe : ilustratiicrestine.wordpress.com)

Un om urmărea un băiat care îşi înălţa 
zmeul pe un câmp şi a băgat de 
seamă maniera neobişnuită în care 
stătea şi în care mânuia sfoara. 
S-a apropiat de băiat şi şi-a dat 
seama că era orb. Atunci l-a întrebat : 
„Îţi place să înalţi zmeul ?” 
„Mult de tot !” Curiozitatea omului a 
atins maximul atunci. 
„Spune-mi, te rog, cum este atunci 
când nu poţi vedea zmeul ?” 
„Chiar dacă nu pot vedea zmeul, 
totuşi îl simt cum trage sfoara.” 
Morala : Poate că nu tot mereu putem 
identifica iubirea lui Dumnezeu în 
această lume. La fel ca acel băieţel, 
chiar dacă nu putem vedea iubirea, 
totuşi îi simţim atingerea şi ştim că EL 
este prezent !

„Căutaţi  pe Domnul  câtă vreme se poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     

Cerul ! 
Într-un  sat  dintr-o  zonă  deluroasă,  un  om 
credincios era la întors de fân, iar un om laudăros 
şi mândru vine la creştin şi i se adresează :
- Măi pocăitule, vezi tu mă pădurea aia deasă şi  
cu  copacii  aceia  înalţi  şi  groşi  care  se  vede 
dincolo de poiana asta ?

- Da măi omule, o văd ….

-  Pocăitule,  acum  aceea  pădure  este  acum  a 
mea, azi  am cumpărat-o.  Zise omul  cu o mare 
mândrie.

- Dar vezi tu omule cerul de deasupra pădurii tale 
?

- Da …

- Acela este al meu.

Dumnezeu să ne ajute să ne punem încrederea 
în Domnul şi să ne gândim mai mult la lucrurile 
din cer decât la cele de pe pământ !
În viaţă există momente mai  bune şi  altele 
mai grele, din punct de vedere material. Ioan 
Botezătorul, (care a avut o viaţă extrem de 
grea, din acest punct de vedere), a spus la un 
moment dat, un mare adevăr : 
„Omul nu poate primi decât ce-i este dat din  
cer”. (Ioan 3 : 27) 
Dumnezeu  a  stabilit  (pentru  cei  ce-I  sunt 
credincioşi),  limitele  posesiunilor  materiale 
în care trebuie să trăiască !
Nu contează foarte mult câte are un om, ci 
ceea ce are valoare înaintea lui Dumnezeu, 
este felul  în  care alege să accepte voia lui 
Dumnezeu,  sau decide să  se  împotrivească 
voii lui Dumnezeu pentru viaţa lui ! 
Revenind la întâmplare ... o întrebare : 
„Ai Cerul ? L-ai chemat pe Isus în viaţa ta  
ca Stăpân şi Mântuitor ?” Nu amâna  !

•  Eleonora.  Răspândit  în  toată  Europa  şi 
destul  de  frecvent  în  epoca  modernă, 
Eleonóra este  un  vechi  nume  de  origine 
arabă. Nume teoforic frazeologic tradus prin 
„El este lumina mea”, Ellinor face parte din 
lunga  serie  de  antroponime,  frecvente  în 
nordul  şi  sudul  Arabiei,  în  care  apare 
elementul  El, nume al zeului unic la vechii 
arabi (în ebraica Biblică, Elohim şi El). Dacă 
majoritatea  numelor  de  origine  semitică 
folosite  astăzi  în  Europa  au  intrat  prin 
greacă  şi  latină  (sursa  principală  fiind 
Biblia),  numele  Eleonora începe  să  se 
răspândească din Spania (cucerită de arabi 
în 711 - 718).

Cartea veche  53.   Credin a. ţ
Pe  timpul  când  regele  Taxiba  din 
Japonia  oprise  practicarea  religiunii 
cre tine,  erau  acolo  la  curte  douş ă 
doamne cre tine, pe cari regina le iubeaş  
foarte  mult.  Ea  i  cerc  totul  ca  s  leş ă ă  
p streze lâng  sine i mai departe i deă ă ş ş  
aceea li  f cu propunerea, c  dac  n’ară ă ă  
voi  s  p r seasc  legea  cre tin ,  s  oă ă ă ă ş ă ă  
împlineasc  în ascuns ă : c ci doar în inimă ă 
ar putea ele s  r mân  cele mai buneă ă ă  
cre tine. ş
Ele îns  au r spuns : „ă ă Regin , cre tinii nuă ş  
au dou  fe e,  dintre cari  una s  arateă ţ ă  
minciuna, iar alta adev rul. Când noi nuă  
m rturisim  credin a  noastr ,  atunci  oă ţ ă  
t g duim”.  ă ă Ele  au  r mas  pe  lângă ă 
declara ia  aceasta  i  s’auţ ş  desp r it  deă ţ  
curte. Regina a sim it o mare admira ieţ ţ  
pentru  aceasta  t rie.  Dar,  precum ziceă  
Mântuitorul, pe cre tin nuş -l face numai 
m rturisirea  cu  gura,  ci  i  cu  via aă ş ţ  
(Matei 7 : 21) . 

„Numai atunci suntem noi cu adev rată  
credincio i,  când  credin a,  ce  oş ţ  
m rturisim  cu  gura,  o  dovedim  prină  
fapte“, zice Grigorie. „Mul i sunt îns  cariţ ă  
pe Dumnezeu m rturisesc c  îl tiu, dară ă ş  
cu faptele îl t g duescă ă ”. (Tit 1 : 16).

Versetul s pt mânii ă ă
„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te  
voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are  
să vină peste lumea întreagă ca să încerce  

pe locuitorii pământului”. 
Apocalipsa 3 : 10


