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Editorial. Dragoste de mamă !

Un băiat de şaisprezece ani a făcut o călătorie în străinătate… După un timp, 
când s-a întors acasă, la aeroport îl aştepta mama lui, cu lacrimi de bucurie în ochi. 
Când a ajuns şi-a strâns băiatul în braţe cât de tare a putut, deoarece i-a fost foarte dor 
de el. Băiatul însă i-a spus : 

„Mamă, ştiu că mă iubeşti … mult, dar dacă mă strângi aşa de tare în braţe în  
faţa atâtor oameni, ca pe un copil mic… mă faci de ruşine !” Cu aceste vorbe a rănit-o 
foarte tare pe mama lui, care se gândea că … fiul ei nu se bucura din tot sufletul că o 
revede. 

După alţi şase ani fiul, ei a plecat iar într-o călătorie în străinătate şi deşi avea 
deja douăzeci şi unu de ani, mama lui a mers cu el la aeroport, să îl conducă şi să îşi ia 
rămas bun de la el. Dar de data aceasta, nu şi-a îmbrăţişat fiul, ci s-a întors cu spatele, 
plângând foarte tare şi zicându-i doar atât : „Rămas bun fiule şi să ai grijă de tine”. 

După o vreme, băiatul s-a întors din călătorie, dar mama lui nu îl mai aştepta 
în gară ! Când a ajuns acasă,  a  găsit  pe masă un buchet  de flori  şi  lângă flori,  o 
scrisoare de la mama lui. 

Curios a deschis-o şi a început să o citeasca, iar după ce a terminat a căzut jos 
plângând şi distrus… era cel mai urât şi rău moment din viaţa lui.  Iată ce scria în 
scrisoare :   „Fiul  meu drag,  cu şase ani  în urmă, când te-ai  întors acasă,  aveam  
lacrimi  de  bucurie  în  ochi  şi  te-am strâns  cu  drag în  braţe,  dar  când tu  vei  citi  
rândurile acestea … eu voi fi deja în cimitir într-un mormânt … pentru că am murit  
de cancer… 

Când  ai  plecat  ultima  dată  nu  te-am mai  strâns  în  braţe,  ci  ţi-am întors 
spatele … ca să nu te fac de ruşine în faţa oamenilor, strângându-te în braţe ca pe un  

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  06 
Decembrie 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Pentru o comunicare mai eficientă, a fost deschis 
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.
• Marţi, în data de  8 Decembrie 2015, de la orele 
1800,  cu ajutorul lui  Dumnezeu,  va fi  o  Seară de 
colinde, la cinematograful Dacia !



copil mic… dar am plâns foarte tare pentru că am ştiut că te voi vedea pentru ultima  
dată. Te iubesc foarte mult şi mă voi ruga Domnului pentru tine … iar dragostea mea 
va veghea întotdeauna asupra ta ! Cu mult drag, mama”.           

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADRIEL = 1. Turma mea, (Eu nu pot renunţa 
la  turmă,  având pe Dumnezeu  ca  hrănitor).  2. 
Turma lui Dumnezeu. 3.  Cetatea sau oştirea 
lui  Dumnezeu.  4. Dumnezeu  pune  în 
rânduială.  5.  El  a  părăsit  pe  Dumnezeu.  6. 
Puterea lui Dumnezu, Ajutor tare.  7. Vedere 
puternică. Un israelit (I Samuel 18 : 19)
•  ADULAM =  1.  Dreptatea  poporului.  2. 
Răpire.  3. Puternicul.  4. Mărturia  lor, 
Rugăciunea lor. 5. Podoaba lor. 6. Întorsătură 
de  teren,  (Retragere).  7. Loc  sau  Cetate  de 
odihnă.  8. Ascunzătoare.  Cetate  canaanită 
(Facerea  38  :  1).  Peşteră  (I  Samuel 22  :  1). 
Liniştea mea. 2. Moliciune. Aşa se numeau mai 
mulţi  israeliţi  (I  Cronici  12 : 20,  Neemia 12 : 
15). 

Proverbe latine despre familie
•  E  o  datorie  a  copiilor  să-şi  respecte 
părinţii.
• Merită criticaţi părinţii care nu vor ca fiii 
lor să fie ajutaţi printr-o educaţie severă.
• Numai copiii care-şi respectă părinţii sunt 
cu adevărat demni de a fi lăudaţi.
•  Trebuie  să  facem ceea ce  ne  recomandă 
părinţii.
• Este impresionantă grija părinţilor faţă de 
copii.  (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  
Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Sir Michael Costa, renumitul dirijor, 
făcea repetiţii. În timp ce corul a 
răsunat acompaniat de zeci de 
instrumente, interpretul la piculină, (un 
flaut mic), socotind probabil că 
contribuţia sa era aşa de măruntă că 
trecea neobservată în avalanşa aceea 
de sunete, s-a oprit din cântat. 
Deodată, marele dirijor s-a oprit şi a 
strigat : „Ce s-a întâmplat cu piculina?” 
Sunetul acelui mic instrument era 
necesar pentru armonie şi maestrul i-a 
remarcat lipsa atunci când nu s-a mai 
auzit. Care este ideea ? 
Pentru Dirijor nici un instrument nu 
este lipsit de importanţă. 
Uneori, cel mai mic şi, aparent, mai 
neînsemnat poate avea contribuţia cea 
mare şi chiar dacă nu pare să aibă 
cine ştie ce efect asupra marelui 
public, totuşi, Dirijorul ştie !  Pentru 
Isus nimeni nu este neînsemnat !
(Întâmplări preluate de pe : 
www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

Regele Alfred (849-901) al Angliei a fost 
un creștin pios printre prinții medievali. 
Viziunea sa pentru popor, curajul său 
personal, devotamentul spiritual și 
dragostea față de Mântuitorul, 
comportamentul său față de inamici – 
toate acestea constituie o comoară de 
înțelepciune pentru toate generațiile de 
oameni, din orice epocă. 
În Europa medievală, lumânarea s-a folosit 
și pentru măsurarea timpului. 
Regelui Alfred îi este atribuită invenția 
lumânării orare. Pentru a-i aminti 
suveranului orele când trebuia să-și facă 
rugăciunea, el folosea lumânări gradate. 
Regele a înțeles că rugăciunea este 
activitatea primordială în viața creștină, că 
este legătura pe care o stabilim cu 
Dumnezeu pentru a-i prezenta nevoile 
noastre. 
Nimic nu este atât de semnificativ ca 
rugăciunea.

• Eugen. Răspândite în toată Europa şi destul 
de  frecvente  astăzi,  Eugén şi  Eugénia 
reproduc  numele  personale  gr.  Eugénios, 
Eugénia, cu rare şi târzii apariţii în izvoarele 
greceşti.  Semnificaţea  numelor  nu  pune 
probleme dificile întrucât ele pot fi cu uşurinţă 
apropiate de adj.  eugenés şi subst.  eugénia, 
ambele compuse la origine, din eu - „bine” (ca 
în  Eufemia,  Eufosine,  Evdochia  etc.  sau  în 
numeroase neologisme româneşti  de origine 
grecească) şi radicalul verbal gen - „a zămisli, 
a  naşte,  a  produce  (din  aceeaşi  familie  fac 
parte  gen,  genă,  genealogie,  a  genera, 
generaţie,  geneză,  genitiv,  genuin,  oxigen, 
nitrogen,  eterogen,  omogen şi  multe  alte 
cuvinte româneşti

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     
Hoţul
Într-o  noapte,  evanghelistul  John  Wesley  a 
fost atacat şi jefuit. 
Însă hoţul a găsit asupra lui doar câţiva bani 
şi  câteva  broşuri  creştine.  Când  a  dat  să 
fugă, Wesley a strigat tare :
– Stai  !  Mai am să-ţi  dau ceva cu mult  mai  
preţios !
Hoţul a rămas buimăcit pe loc.
– Sper  că odată îţi va părea rău de această  
viaţă.  Dacă vei  ajunge vreodată la  această 
concluzie,  atunci  să  nu  uiţi  că  „sângele  lui  
Isus Hristos … ne curăţă de orice păcat“.
Hoţul a dispărut repede, iar Wesley s-a rugat 
ca acele cuvinte să-i fie de folos acelui om. 
După  o  evanghelizare,  pe  când  Wesley 
dădea  mâna  cu  fiecare  ascultător,  i  s-a 
adresat un necunoscut. 
Ce surpriză  când a  recunoscut  în  acela  pe 
omul rău care îl jefuise şi care acum devenise 
un creştin adevărat !
– Vreau  să  vă  mulţumesc  pentru  ce  mi-aţi  
spus în noaptea aceea, a spus acel om.
– O,  nu,  a  zis  Wesley,  nu  mie,  ci  sângelui  
preţios  al  Mântuitorului,  care  ne  curăţă  de 
orice păcat. 
În Evanghelia după Matei, sunt redate cuvintele 
Domnului Isus : „Nu vă temeţi de cei ce ucid  
trupul,  dar  care  nu  pot  ucide  sufletul ;  ci  
temeţi-vă  mai  degrabă  de  Cel  ce  poate  să 
piardă şi  sufletul  şi  trupul în gheenă.  Nu se  
vând  oare  două  vrăbii  la  un  ban  ?  Totuşi,  
niciuna din ele  nu cade pe pământ fără voia  
Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din  
cap, toţi vă sunt număraţi”. Domnul Isus spune 
că omul are trup şi suflet.  După deces, trupul 
este pus în mormânt, întrebarea este :  Sufletul  
tău,  unde  va  ajunge  ? Dumnezeu  decide,  în 
funcţie de alegerea omului ! Roagă-L pe Isus să 
vină şi în viaţa ta ... sigur te ascultă !

Versetele s pt mânii ă ă
„Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba 
lucrează cei ce o zidesc ; dacă nu păzeşte  

Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o  
păzeşte”. (Psalmul 127 : 1)

Cartea veche  65. Cina Domnului 

Elisaveta regina Angliei (s. XVI) opri sfânta 
cuminecare  i  decret  o  pedeapsş ă ă 
îns mnat  de 400 taleri pentru cel ce vaă ă  
c lca  porunca aceasta.  ă [11.200 de dolari, 
ar  fi  astăzi  ...  Un taler  din  anul  1780 are 
valoarea de catalog de 28 $] Un nobil avut 
i religios nu se intimid  de porunca regineiş ă  
i  decât  s  nu  se  cuminece,  prefer  aş ă ă  

ajunge s rac.ă
Î i vându averile sale i se cumineca zilnicş ş  
la  un  preot  pl tind  bucuros  însemnataă  
pedeaps  ori  de  câte  ori  era  pârît  c  eă ă  
contravenit.  La  urm  ajunse  la  sap  deă ă  
lemn pentru dragostea lui Isus, ba suferind 
i moarte sângeroas , deveni din darul luiş ă  

Dumnezeu,  chiar  un  martir  al  sfintei 
cuminec turi. Ast zi nu e oprit , ci e liberă ă ă ă 
întrarea  la  sfânta  cuminec tur .  Cât  deă ă  
mare ar trebui s  fie num rul celor ale i,ă ă ş  
cari  se  folosesc  de  acest  dar  al  lui 
Dumnezeu  ! Domnul  Isus  spunea  : 
„Pâinea care Se coboară din cer este de 
aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să  
nu moară.  Eu  sunt  Pâinea  vie  care  s-a 
coborât  din  cer.  Dacă  mănâncă  cineva 
din pâinea aceasta,  va trăi  în  veac ;  şi  
pâinea  pe care  o voi  da Eu este  trupul  
Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii”. 
(Ioan 6 : 50 - 51) 


