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Editorial. Pomul cel Darnic !

Chuck Swindoll povesteşte despre Pomul cel Darnic. „Când băiatul era mic, 
se legăna de crengile pomului, a mâncat din merele lui,  şi a dormit la umbra lui.  

Pomului i-au plăcut acei ani. 
Dar când băiatul a crescut, petrecea din ce în ce mai puţin timp cu pomul.  
„Hai să ne jucăm !”, a spus pomul, dar pe tânăr nu-l interesau decât banii.  

„Atunci ia-mi toate merele şi vinde-le”, spuse pomul. Băiatul aşa a făcut, iar 
pomul a fost fericit. Băiatul nu s-a întors multă vreme, dar pomul a zâmbit când într-o 
zi, el a trecut pe acolo. 

„Hai să ne jucăm !” Dar bărbatul îmbătrânise şi era plictisit de lume. Dorea să 
meargă cât  mai  departe de ea.  „Taie-mă. Ia-mi trunchiul,  fă-ţi  o barcă şi  aşa poţi  
naviga departe”, spuse pomul. 

Omul aşa a făcut, iar pomul a fost din nou fericit. Au trecut multe anotimpuri 
– iar pomul aştepta. În cele din urmă, bătrânul s-a întors, prea bătrân ca să se mai 
joace sau să umble după bogăţii sau să mai navigheze peste mari. 

„Dar mi-a mai rămas un buştean destul de bun. Aşează-te şi odihneşte-te”, 
spuse pomul. Şi aşa a făcut, iar pomul a fost fericit”. Swindoll continuă : 

„Am  privit  la  flăcări,  revizuindu-mi  viaţa  pe  măsură  ce  am  îmbătrânit 
împreună cu pomul şi cu băiatul. M-am identificat cu amândoi ; şi a durut. Câţi pomi 
au existat ?                                                                                                                   

Câţi  oameni  s-au dat  pe  ei  înşişi  pentru  ca  eu să  cresc,  să-mi  îndeplinesc 
obiectivele şi să găsesc plinătate şi satisfacţie? „Doamne, îţi mulţumesc pentru fiecare 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  25 
octombrie 2015, de la orele 16,30.

                      Anunţuri : 
• Pentru o comunicare mai eficientă, a fost deschisă 
un  nou  cont  de Facebook,  Foaia  Creştinului, 
Cezareea – Reşiţa. Vă aşteptăm cu drag !
• Post pentru Biserică : Luni A şi  B, Marţi  C şi  D, 
Miercuri E, F, G şi H, Joi I, J, şi K, Vineri L, M, N 
şi O, Sâmbătă de la P la litera Z.
• Duminica viitoare, în data de 1 Noiembrie 2015, 
cu ajutorul  lui  Dumnezeu,  la  slujba de dimineaţă 
vom serba Cina Domnului Isus. 



dintre ei”. În acea noapte nu mi-am găsit locul în pat. Atunci am plâns, acum zâmbesc. 
„Noapte bună, Doamne”. Am fost plin de mulţumire. Plin de mulţumire pentru că am 
avut timp să reflectez. (Preluat de pe www.tanarcrestin.net)                                   
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
•  ADIN  =  1.  Podoabă.  2.  Vânturător. 3. 
Voluptos,  Desfrânat,  Afemeiat.  4.  Adorat, 
Plăcere, Delicat.  Un  israelit  (Ezra  2  :  15, 
Neemia 7 : 26).
•  ADINA  =  1.  Plăcere,  Voluptate.  2.  Om 
plăpând, Gingaş.  3.  Vânturător.  4.  Podoabă. 
5. Zvelt. Un israelit (I Cronici 11 : 42). 
•  ADITAIM  =  1.  Podoabă  dublă.  2.  Două 
drumuri, Intrare  dublă  3. Locuinţă. 4. 
Întruniţi. 5. Mărturii.  Cetate canaanită (Iosua 
15 : 36).
•  ADLAI  =  1.  Dreptate  sau Judecată  (este 
Iehova), Cel  drept.  2. Podoaba  mea.  3. 
Martorul  meu.  4. Destindere,  Moliciune, 
Somnoros, Leneş. Un israelit (I Cron. 27 : 29).

Proverbe latine despre egoism
• Fiecare pentru el.
• Egoismul este orb.
• Pe bună dreptate, cine trăieşte numai 
pentru el, pentru alţii este ca şi mort.
• Eu îmi sunt cel mai  apropiat  mie însumi. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Mii de mașini sunt furate în fiecare an 
în California, dar în 1981, furtul unei 
mașini a făcut mare vâlvă, ajungând ca 
toate ziarele locale să îl pună pe prima 
pagină. 
Poliția a emis, de urgență, un buletin 
informativ pentru găsirea acelei mașini 
și prinderea celui care a furat-o.
De ce era acest furt atât de important? 
Proprietarul mașinii furate a anunțat 
poliția că pe locul din față dreapta al 
mașinii se găsea o cutie cu biscuiți 
otrăviți. Proprietarul îi cumpărase 
pentru a-i folosi, cu efect mortal, la 
combaterea șobolanilor din casă. Așa 
că, poliția îl caută cu disperare pe hoț, 
nu pentru a-l pedepsi, ci pentru a-i 
salva viața. „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu 
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? 
Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta ...  
nici hoţii ... nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu”. (I Corinteni 6 : 9 - 10)
(Preluări de pe : ilustratiicrestine.wordpress.com)

Un creştin credincios a fost rugat de o 
doamnă să vină în ajutorul unui copil 
orfan. Creştinul i-a venit în ajutor şi i-
a purtat de grijă copilului ca un 
adevărat părinte.
– Când va fi mare, a zis doamna, îl 
voi învăţa să spună cu cinste numele 
binefăcătorului său. 
– Nu, a răspuns creştinul, să nu faceţi 
aşa ceva! Noi nu mulţumim norilor 
pentru ploaia ce ne-o aduc. Priviţi mai 
sus şi mulţumiţi Celui care ne trimite 
norii şi ploaia în acelaşi timp ! 
Apostolui Pavel a scris : „Mulţumiţi lui  
Dumnezeu pentru toate lucrurile ; căci  
aceasta este voia lui Dumnezeu, în  
Hristos Isus, cu privire la voi”. (I 
Tesaloniceni 5 : 18)

•  Elisabeta.  Prenume  feminin  cu  o  mare 
răspândire  şi  frecvenţă  în  onomastica 
europeană,  Elisabeta corespunde  unui 
vechi  nume ebraic  Elisheba,  cunoscut din 
textele Biblice.  Conform unei  vechi  tradiţii, 
Elisheba este interpretat în mod curent prin 
„Dumnezeu este jurământul” (El  şi radicalul 
shb -  „a  jura”).  Această  primă  analiză  a 
numelui  nu  este  decât  o  etimologie 
populară,  specialiştii  apropiind  partea 
secundară a lui Elisheba de numărul sheba 
„şapte”,  (numele  însemnând  literal  : 
„Dumnezeu  este  şapte”  sau  Dumnezeu 
este perfecţiunea). Cifra şapte are ca sens : 
„perfecţiunea, plenitudinea”,  săptămâna de 
7 zile este şi ea o veche unitate de măsură). 
Cartea veche  55.   Cre tin. ş
A fi cre tin înseamn  mai mult decât aş ă  
te  numi  cre tin,  pentruc  zadarnic  teş ă  
nume ti  cre tin  dac  dup  credin  iş ş ă ă ţă ş  
fapte nu e ti al lui Hristos. „ş Iar de n-are 
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” 
(Romani 8 vers. 9), zice apostolul Pavel. 
Acela i apostol zice : „ş Iar care sunt ai lui  
Hristos  trupul  i-au  r stignit  împreunş ă ă  
cu patimile i cu pofteleş ”. 
Ambrozie, episcopul Mediolanului zicea: 
„Dac  numesc pe cineva cre tin, în elegă ş ţ  
pe un om des vâr it”. Deci cine voe te aă ş ş  
se numi cre tin dup  vrednicie, acela sş ă ă 
se poarte a a ca s  nu- i fac  de ru ineş ă ş ă ş  
numele.  Când într-un ziar  se  public  oă  
fapt  de furt sau în el ciune i se spuneă ş ă ş  
numele vinovatului, iat  c  îndat  vineă ă ă  
altul cu acela i nume i spune c  el niciş ş ă  
un fel de leg tur  nu are cu cel vinovat.ă ă  
Iat  cât ine cineva ca s  nu fie publicată ţ ă  
ca excroc ori în alt  calitate.ă
Când  e  vorba  deci  ca  s  fii  numită  
adev rat cre tin s  fii i mai atent. ă ş ă ş
Alexandru cel Mare avea în armat  saă  
un  soldat  cu  acela i  nume,  dar  lene .ş ş  
Împ ratul îi zise într-o zi : „ă Soldat, sau te  
por i  astfel  ca  s  te  faci  vrednic  deţ ă  
numele meu, sau schimb - i numeleă ţ ”.

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

Văduva
Regina  Angliei  vizita  deseori  o  văduvă 
bătrână şi săracă, pentru a-i face acelei femei 
singure o bucurie. 
Vecinii  ştiau  că  bătrâna  Grany,  cum  o 
numeau  ei  pe  această  văduvă,  avea  o 
credinţă tare şi în ciuda multor greutăţi şi griji, 
era fericită în Domnul Isus. 
Odată au întrebat-o : 
–  Grany,  ai  avut  deja  mulţi  vizitatori.  Care  
este  vizitatorul  cel  mai  nobil  pe  care  l-ai  
primit în căsuţa ta ? 
Toţi se aşteptau ca bătrâna femeie să spună : 
Domnul Isus. Dar nu, Grany a spus : 
–  Musafirul  cel  mai  nobil  care  m-a  vizitat,  
este maiestatea sa, regina. 
– Cum aşa, Grany ? 
- Este, într-adevăr, regina, musafirul tău cel  
mai  nobil?  Iar  Domnul  Isus,  Împăratul  
împăraţilor,  despre  care  vorbeşti  tu  aşa  de 
mult, nu este El mult mai nobil decât regina ?
–  Da,  desigur,  a  fost  răspunsul  bătrânei 
Grany,  dar  Mântuitorul  nu  este  musafirul 
meu, ci El locuieşte tot timpul aici în căsuţa  
mea !
Greşeala pe care o fac unii credincioşi este să 
creadă că Isus este doar Mântuitorul lor, (care 
a  murit  pentru  păcatele  lor),  dar  nu  este  şi 
Stăpânul  vieţii  lor.  „Dumnezeul  părinţilor  
noştri  a  înviat  pe  Isus  pe  care  voi  L-aţi  
omorât,  atârnându-L  pe  lemn.
Pe  acest  Isus,  Dumnezeu  L-a  înălţat  cu 
puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor,  
ca  să  dea  lui  Israel  pocăinţa  şi  iertarea 
păcatelor.  Noi  suntem  martori  ai  acestor  
lucruri,  ca  şi  Duhul  Sfânt  pe  care  L-a  dat  
Dumnezeu celor ce ascultă de El.” (Fapte 5 : 
30  –  32)  Cheamă-L  pe  Isus  în  viaţa  ta  ! 
Cum ? Prin rugăciune ... Isus te aude !

Versetul s pt mânii ă ă
„Măcar că mândria lui Israel mărturiseşte 
împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul  
Dumnezeul lor şi tot nu-L caută, cu toate 

aceste pedepse !”. 
Osea 7 : 10


