
 

   Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

 

ROMÂNIA •  CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STR. CASTANILOR, 119 • 320 030

Editorial. Cuţitele de plug

Într-un sat exista un ţăran care avea mult pământ. Braţe de muncă însă nu avea, 
deoarece trăia singur. Doar un vecin mai venea pe la el din când în când, dar nu pentru 
a-l ajuta, ci mai degrabă pentru a-l ţine de vorbă. 

Mult timp a stat pe gânduri ce să facă pentru a prelucra pământul cât mai uşor, 
mai bine şi mai repede. Deodată îi veni o idee : „Ce-ar fi dacă aş cumpăra un plug şi  
un cuţit de plug ?!” Grozavă idee ! Se duse deci la un fierar şi comandă un plug şi un 
cuţit de plug. Aici îi veni încă un gând : 

„Şi ce-ar fi să cumpăr două cuţite de plug. Cine ştie, poate voi avea nevoie de 
el mai târziu ?!” Ţăranul îşi  cumpără tot ce-şi  propusese să cumpere şi  se întoarse 
acasă. În drum spre casă, ţăranul îl întâlni pe vecinul său. 

Văzându-i lucrurile, vecinul îl întrebă : „De la cine ai cumpărat acest plug şi 
aceste cuţite de plug, atât de noi şi lucioase ?” Ţăranul îi răspunse, după care fiecare îşi 
continuă drumul său. Ajungând acasă, ţăranul atârnă un cuţit de plug pe perete, iar pe 
celălalt îl montă imediat la plug. Apoi se duse la arat. Zilnic lucra cu acest plug. 

După  câteva  săptămâni,  pe  când  ţăranul  abia  ajuns  acasă  de  la  câmp  se 
odihnea, vecinul său se gândi să-i facă o vizită. Veni şi după un schimb de cuvinte, 
aruncă o privire asupra cuţitului montat la plug. 

Era ca şi o oglindă, aşa de curat şi strălucitor era. Dar văzu pe perete şi un alt 
cuţit pe care ţăranul îl cumpărase în aceeaşi zi. Acesta era închis la culoare ; era deja 
ruginit.  Atunci vecinul îl întrebă pe ţăran : 

„Ei, cum se face că aceste două cuţite de plug arată aşa de diferit, doar le-ai  
luat împreună ? Atunci ambele arătau la fel de frumoase. Acum însă cuţitul de plug, pe  
care l-ai folosit deja mai peste tot, chiar şi în mizeriile de tot felul, arată frumos, de  
parcă ar fi o oglindă, iar cuţitul pe care l-ai atârnat pe perete şi care nu a fost scos  

În  fiecare  duminică  seara,  cu 
ajutorul  lui  Dumnezeu,  vom avea 
invitaţi. Vă aşteptăm cu drag !

pot  face  cuiburi  la  umbra  lui.”  33  Isus  le  
vestea  Cuvântul  prin  multe  pilde  de  felul  
acesta,  după  cum  erau  ei  în  stare  să-l  
priceapă.  34  Nu le vorbea deloc fără pildă ;  
dar,  când  era  singur  la  o  parte,  lămurea  
ucenicilor Săi toate lucrurile.

Potolirea furtunii
35  În  aceeaşi  zi,  seara,  Isus  le-a  zis  :  „Să 
trecem în partea cealaltă.” 36 După ce au dat  
drumul  norodului,  ucenicii  L-au  luat  în  
corabia  în  care  se  afla  şi  aşa  cum  era.  
Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. 37 S-
a stârnit o mare furtună de vânt care arunca  
valurile în corabie, aşa că mai că se umplea 
corabia. 38 Şi El dormea la cârmă pe căpătâi.  
Ucenicii  L-au  deşteptat  şi  I-au  zis  :  
„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” 39 El 
S-a  sculat,  a  certat  vântul  şi  a  zis  mării:  
„Taci! Fără gură !” Vântul a stat şi s-a făcut  
o linişte mare. 40 Apoi le-a zis : „Pentru ce 
sunteţi aşa de fricoşi ? Tot n-aveţi credinţă ?” 
41 I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către 
alţii : „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi  
vântul şi marea ?”

CAPITOLUL 5
Vindecarea unui îndrăcit

1 Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul  
gadarenilor.  2  Când a ieşit Isus din corabie,  
L-a  întâmpinat  îndată un om care  ieşea  din 
morminte, stăpânit de un duh necurat. 3 Omul 
acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni  
nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un  
lanţ. 4 Căci de multe ori fusese legat cu ...

             Unde ne puteţi găsi ? 

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Marcu

CAPITOLUL 4
 Lumina

21 El le-a mai zis : „Oare lumina este adusă  
ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat ? Nu este  
adusă ca să fie pusă în sfeşnic ?  22  Căci nu 
este nimic ascuns care nu va fi  descoperit şi  
nimic  tăinuit  care  nu  va  ieşi  la  lumină.  23 
Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.” 24 
El le-a mai zis : „Luaţi seama la ce auziţi. Cu  
ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi  
se va da şi mai mult. 25 Căci celui ce are i se  
va da; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce  
are.”                 Pilda cu sămânţa
26 El a mai zis : „Cu Împărăţia lui Dumnezeu  
este ca atunci când aruncă un om sămânţa în  
pământ ; 27 fie că doarme noaptea, fie că stă  
treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să  
ştie el cum. 28 Pământul rodeşte singur : întâi  
un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin  
în  spic  ;  29  şi  când  este  copt  rodul,  pune  
îndată  secera  în  el,  pentru  că  a  venit  
secerişul.”

Pilda grăuntelui de muştar
30  El  a  mai  zis  :  „Cu  ce  vom  asemăna  
Împărăţia  lui  Dumnezeu sau prin ce pildă o  
vom înfăţişa ? 31 Se aseamănă cu un grăunte 
de muştar care, când este semănat în pământ,  
este cea mai mică dintre toate seminţele de pe  
pământ ; 32 dar, după ce a fost semănat, creşte  
şi se face mai mare decât toate zarzavaturile şi  
face ramuri mari, aşa că păsările cerului îşi 



afară deloc, a ruginit”. Ţăranul îi răspunse : „Ascultă la mine, vecine : Cine stă şi 
leneveşte încet-încet rugineşte”. (Preluat de pe internet) În viaţa reală există două feluri 
de oameni : 1. Folositori Stăpânului şi 2. Nefolositori lui Dumnezeu ! Eu de care sunt ?
De-ale copiilor ...                              Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică          Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AHBAN  =  1.  Fratele  cel  înţelept  sau 
Fratele înţelege. 2. Dumnezeu este mânios. 
Un israelit (I Cronici 2 : 28).
•  AHER =  Celălalt la număr,  Următorul, 
Întârziatul. Un israelit (I Cronici 7 : 12).  
• AHI = Fratele meu, Frăţesc.  Numele mai 
multor israeliţi (I Cronici 5 : 15 ; 7 : 34).
•  AHIA =  Fratele lui Iehova, Fratele meu 
este Iehova  (Domnul).  Aşa se numeau mai 
mulţi israeliţi  (I Regi 11 : 29 ; 15 : 27 ; II 
Regi 9 : 9 ; I Cronici 2 : 25 ; 8 : 7 ; 26 : 20).  
•  AHIAM  =  Fratele  mamei,  Fratele  din 
partea mamei.  Un viteaz (II Sam. 23 : 23).

Povestiri cu tâlc  
„Un om îşi  mâna măgarul  la  păşunea de la 
marginea  oraşului  său.  Deodată  se  arătară 
nişte duşmani ce se războiau cu oraşul. 
–  Vino  iute,  zise  omul,  să  fugim,  altfel  ne 
prind.  Măgarul  îşi  smulse  liniştit  smocul  de 
iarbă şi îşi spuse părerea mestecând : 
–  Stai,  dragă,  crezi  că  duşmanii  tăi,  dacă 
înving, au să-mi pună două şei ? 
– Nu, răspunse omul. 
–  Ei,  atunci, spuse  măgarul,  ce  mi-e  al  cui  
sclav se cheamă că sunt ? Când sunt sclav,  
tot  o  şa  port”.  (Din  cartea  Esop,  de  Arnold 
Bronnen)  Tot  la  fel  de  înşelătoare  este  şi 
natura  umană,  (termenul  Biblic  fiind  :  firea 
pământească). În Psalmul 116 : 11 scrie că : 
„Orice om este înşelător”. De ce ? În special 
datorită firii lui. Fiecare om care-L caută sincer 
pe Dumnezeu, va constata cât de reale sunt 
cuvintele scrise de apostolul Pavel, în urmă cu 
aproape două mii de ani : 
„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în  
mine, adică în firea mea pământească, pentru  
că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-
am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau 
să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l  
fac, iată ce fac !”. (Romani 7 : 18 - 19) La fel 
cum măgarul din fabulă nu asculta de om, nici 
firii  noastre nu-I place să asculte de Stăpân, 
de Dumnezeu, de aceea nu ne putem încrede 
în noi, ci numai în Domnul Isus.

Un citat interesant : „Cum să fiu cuminte ? De 
mic,  îl  vedeam  pe  Tarzan,  plimbându-se 
dezbrăcat.  Cenuşăreasa  venea  acasă  la 
douăsprezece  noaptea.  Pinocchio  zicea 
minciuni.  Aladin  era  hoţ.  Batman  mergea  cu 
320 de kilometri la oră. Albă ca zăpada locuia 
cu şapte  bărbaţi.  Popeye fuma şi  era  tatuat.  
Prea târziu ! Nu e vina mea, este vina copilăriei  
mele !” În Proverbe 29 : 15 scrie : „Nuiaua 
şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul  
lăsat de capul lui face ruşine mamei sale”. 
Ce-ar trebui să facem ? Să avem grijă la ce 
modele au copiii şi să -I îndreptăm, zi de zi 
spre Dumnezeu, prin Cuvântul Lui !

•  Felicia  :  Prenume  feminin  modern  și  foarte 
frecvent  în epoca noastră,  împrumutat  pe cale 
cultă  din  onomastica  apuseană.  Felicia 
reproduce lat.  Felicia, corespondentul masculin 
Felicius  ;  cum acesta  din  urmă provine de la 
Felicis, ajungem  la  semnificația  inițială  a 
numelui  în  discuție.  În  limba latină  felix,  felicis  
înseamnă „fericit”.  Frecvența și  răspândirea lui 
Felicia,  mai  ales  la  popoarele  romanice  se 
explică  deci  prin  semnificația  cunoscută 
vorbitorilor și valoarea de bun augur a numelui.  

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi ...”. (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !      Testamentul surpriză
Un credincios pătimea mult de la un vecin, 
care era un om rău. În fiecare zi îi făcea tot 
felul  de neajunsuri.  Cu toate  acestea,  pe 
patul de moarte, credinciosul îi   lăsă prin 
testament vecinului său care-l necăjise de 
atâta timp, o sumă de bani. A fost întrebat 
de către  cei  de aproape ai  săi,  (care  pe 
bună dreptate erau miraţi) :
- Cum este cu putinţă să faci aşa ceva ? 
-  Pentru  că vecinul  acesta  mi-a făcut  un 
mare  bine,  răspunse  muribundul.  Tocmai 
prin greutăţile ce mi le-a pricinuit, m-a silit  
să mă deprind cu răbdarea, cu evlavia şi  
cu  rugăciunea,  chemând  astfel  fără 
încetare pe Domnul, care mi-a făcut parte  
de puterea şi sprijinul Său. În viaţă noi am 
vrea ca Dumnezeu să ne ţină ca într-o seră, 
în care să avem parte numai de bine, dar nu 
este aşa ! Chiar dacă nu vom pricepe : De 
ce-urile  existenţei  noastre,  putem  fi 
încrezători  în Dumnezeu ! În Biblie scrie 
despre  Iosif,  un  om care-a  avut  parte  de 
rău,  nu de la duşmani ci  chiar din partea 
fraţilor săi ! În Geneza este notat că : 
„Fraţii lui au venit şi s-au aruncat ei înşişi  
cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis :  
„Suntem robii tăi.” Iosif le-a zis : 
„Fiţi  fără  teamă  ;  căci  sunt  eu  oare  în  
locul lui Dumnezeu ?  Voi, negreşit, v-aţi  
gândit să-mi faceţi rău : dar Dumnezeu a  
schimbat răul  în bine,  ca să împlinească 
ceea  ce  se  vede  azi,  şi  anume,  să  scape  
viaţa unui popor în mare număr. 
Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni,  
pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat  
şi  le-a  îmbărbătat  inimile”.  Ce-a  făcut  ? 
Exact ce scrie  în  Romani 12 : 21 „Nu te  
lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine”.

Versetul săptămânii 
„Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar 
cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de 

niciun bine”. Psalmul 34 : 10

Cartea veche    90. Durerea
O femeie evlavioas  era într-o zi adâncit  înă ă  
rug ciuni. ă
În extazul ei i se p ru c  vede înaintea sa peă ă  
Isus în mâni cu dou  coroane : în cea dreaptă ă 
cu una de spini, în cea stâng  cu una de aură  
i îi zise :ș

„Alege- i  una  din  dou  i  pe  cea  aleasț ă ș ă  
a eaz i-o pe capul t u. Dac  vei alege peș ăţ ă ă  
cea  de  aur  te  voi  în l a  aici  pe  p mânt,ă ț ă  
dac - i  vei  alege  pe  cea  de  spini,  te  voiă ț  
încorona cu cea de aur în ceruri”. 
Atunci ea î i întinse mâinile dup  cea de spiniș ă  
i  i-o ap s  cu atâta putere pe capul s u,ș ș ă ă ă  

încât  picuri  mari  de  sânge  începuser  s  seă ă  
preling  pe  frunte,  pe  haine,  c zând  jos  laă ă  
p mânt.  ă Împ r ia  cereasc ,  se  câ tig  cuă ăţ ă ș ă  
suferin e aici pe p mânt. ț ă Apostolul Pavel : 
„ ... spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu 
trebuie  să  intrăm  prin  multe  necazuri”. 
(Faptele Apostolilor 14 : 22) 

Proverbe latine despre glorie
• Gloria îl urmăreşte pe cel care n-o caută, 
dar fuge de cel ce o doreşte.
•  O  faimă  strălucită  este  o  glorie 
nemăsurată.
•  Gloria însoţeşte virtutea  asemenea unei 
umbre.
• Nu voi muri de tot.
•  Gloria însoţită de îngâmfare păşeşte pe 
un drum periculos. 
•  Cântăreşte-l  pe Hanibal. (Arată  că  gloria 
este ceva trecător). 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A fi  (sau  a ajunge)  la aman – Aman e un 
cuvânt  turcesc,  o  exclamaţie  care 
echivalează  cu  :  „Îndurare  !  Iertare  !” 
folosită de turci îndeosebi când erau siliţi să 
se predea într-o bătălie, sau când implorau 
graţia  de  a  li  se  cruţa  viaţa.  Din  vremea 
acelor  lupte  a  rămas  în  limba  noastră 
expresia  „a  ajunge  la  aman”,  sau  „a  fi  la 
aman”, spre a desemna o situaţie în care te 
afli la mare strâmtoare, la mare nevoie. (Ed. 
Ştiinţifică,  1969)  La  ora  actuală,  este  mai 
cunoscută expresia : A ajunge la liman !
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