
PAGINA COPIILOR

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

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

Editorial. Am primit de la Domnul !

Apostolul Pavel le scria Galatenilor : „Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia
propovăduită de mine nu este de obârşie omenească ; pentru că n-am primit-o, nici n-
am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”. (Galateni 1 : 11 –
12) El nu făcea parte dintre ucenicii Domnului Isus şi nici nu era de faţă atunci când a
fost instituită Cina Domnului, dar a avut parte de o descoperire Divină : 

„Căci  1.am primit de la  2.Domnul ce  3.v-am învăţat ; şi anume, că Domnul
Isus,  în noaptea în care a fost  vândut,  a luat  o pâine.  Şi,  după ce a mulţumit  lui
Dumnezeu, a frânt-o şi a zis : 

„Luaţi, mâncaţi ; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi ; să faceţi
lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis:
„Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea,  ori  de  câte  ori  veţi  bea din el”.  (I  Corinteni  11 :  23 –  25)  Trei
adevăruri din acest verset : 

1. În viaţa de creştin este nevoie de descoperirea Dumnezeiască care vine
prin intermediul Duhului Sfânt ! Prin Duhul Sfânt ajung să-L cunosc mai bine pe
Domnul  Isus  ...  Apostolul  Ioan,  notează ce  le  spunea Domnul  Isus  ucenicilor  Lui
înainte de răstignirea Lui : 

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul ; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi
lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că  va lua din ce este al Meu şi vă va
descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu
şi vă va descoperi”. (Ioan 16 : 13 – 15)

2. Stăpânul hotărăşte ce să dea, cui să dea şi cât să dea ! Apostolul Pavel a
fost ales pentru a vesti mântuirea lui Dumnezeu celor care făceau parte dintre neamuri.

• Astăzi, 7 Iunie 2015, cateheza 
se va ţine de la orele 1600, (cu o 
jumătate de oră mai devreme 
decât era de obicei).

                        Anunturi : 
• Botezul în apă, se va oficia, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, duminica viitoare, în data de  14 
Iunie 2015, în cadrul slujbei de dimineaţă !
• Zilele de post, pentru Biserică : 
Luni A-B, Marţi C-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J,
K, Vineri L, M, N, O iar Sâmbătă de la litera P -
Z. Duminica (dimineaţa) toţi cei ce pot !
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Neamuri este termenul folosit în Biblie pentru a îi denumi pe toţi cei ce nu fac
parte din poporul evreu. Prin apostol ei au fost învăţaţi şi despre Cina Domnului.

3. Omul lui Dumnezeu trebuie să spună ce a primit de la EL. Apostolul
Pavel scria : „Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. (1 Corinteni
12 : 7) El a spus şi celorlalţi despre modul cum trebuia sărbătorită Cina Domnului !
_____________________________________________________________________
  De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

Mic  enciclopedie onomastic                         Dic ionar Biblic                        ă ă ţ

• Cândva trăia un acar beţiv care avea o 

fetiţă. Într-o zi, fata îl întrebă pe tatăl ei :  

- Tată,ce înseamnă semnele pe care le faci
cu fanionul roşu? - Semnele făcute cu 
fanionul roşu înseamnă că este la mijloc o
primejdie de moarte.  

A doua zi dimineaţa, toţi ai casei au văzut 

arborat un mic fanion roşu de gâtul sticlei 

de ţuică,din care sărmanul acar bea zilnic 

cu patimă. „Primejdie de moarte”, avrut să
spună tatălui ei fetiţa, prinzând de gâtul 

sticlei lui de ţuică fanionul roşu ...

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABDI = Slugă, Servitorul meu, Sluga lui 
Dumnezeu. Numele mai multor israeliţi (1 
Cronici 6 : 44, 2 Cronici 29 : 12, Ezra 10 : 26).

• ABARIM =  1. Garduri. 2. Colţuri. 3. Vad, 

Trecătoare, A trece peste munte, Pantă. 4. Loc

cercetat. 5. Ţinutul de dincolo. Numele unui 

munte la răsărit de Iordan (Numeri 27 : 12, 

Ieremia 22 : 20). 

• ABDIA =  Servitorul lui Iehova. Un israelit 

(Ezra 8 : 38).

• ABDIEL = 1. Dumnezeu este Tată. 2. Tatăl 

puterii. 3. Servitorul lui Dumnezeu (1 Cr. 5:15)

„ ... O ! de ati asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     
                       Nu am timp
„Sunt foarte ocupat. Într-adevăr, nu am 
timp”. Astfel de cuvinte precum şi altele 
asemănătoare slujesc oamenilor ca 
pretexte în situaţii diferite de viaţă şi faţă 
de Dumnezeu.
Cineva a încercat să prezinte acest fapt 
în mod plastic şi a pictat două tablouri. 
Pe unul se vedea un om de afaceri la 
masa lui de lucru. Domnul stătea în 
biroul lui şi îl ruga ceva. Dar bărbatul 
răspunse arătând pe multele hârtii de pe 
masă : 
„Nu pot. Doamne, priveşte câte am de 
rezolvat !” În al doilea tablou se vedea 
acelaşi om de afaceri, dar nu la masa de
lucru, sigur de sine, ci înspăimântat ... 
Domnul se afla iarăşi la el. Barbatul 
spuse : „O, Doamne, nu te-am aşteptat 
aşa de repede ! Mai ai, te rog, răbdare 
până voi fi pregătit să mor”. Dar Domnul 
răspunse : „Astăzi nu pot ; sunt foarte 
ocupat !” (Preluat de pe : 
www.tanarcrestin.net)
•  Într-o zi ţi se va cere sufletul ! Eşti 
pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu ?
Într-o zi va trebui să stai în faţa Lui 
Dumnezeu ! În Cer, în prezenţa lui 
Dumnezeu, putem ajunge doar prin 
Isus ! „În nimeni altul nu este mântuire : 
căci nu este sub cer niciun alt Nume dat 
oamenilor în care trebuie să fim 
mântuiţi”. (Fapte 4 : 12) Spune-I 
Domnului Isus : „Doamne, vino în viaţa 
mea !”

• Adrian. Reproduce numele latin Hadrianus
care înseamnă „de la Hadria”.
• Agapia. Semnificaţia lui agàpe  este 
„masă prietenească”. Însemnând  iniţial 
„dragoste”, agàpe desemnează în Noul 
Testament sentimentul de „dragoste creştină
faţă de aproapele tău” (de aici,”milă, 
caritate”). Către sfârşitul secolului 2 d.Hr. 
gr. ) agàpe este atestat cu un nou sens : 
banchet frăţesc cu scopuri liturgice, care 
explică actualul agapă.
(Din Mica enciclopedie onomastică, 
(apărută la Editura enciclopedică 
Română, în 1975).
 

Proverbe latine despre avariţie
• Avariţia întruneşte în ea toate viciile.
• Dacă vreţi să înlăturaţi lăcomia, alungaţi 
mai întâi pe cea care a zămislit-o : luxul.
•  Avaru-i  veşnic  lipsit  ;  deci  puneţi  odată
limită poftei.
• Zgârcenia este izvorul nelegiuirilor.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii : Tat l, Fiul iă ă ă ş
Duhul Sfânt ... în Vechiul Testament !
„1.Domnul a ales pe Beţaleel ...  L-a umplut
cu  2.Duhul  lui  3.Dumnezeu,  duh  de
înţelepciune, pricepere şi  ştiinţă, pentru tot
felul  de  lucrări.  I-a  dat  putere  să
născocească planuri ... ”. (Exod 35 : 30 -32)

 Povestiri cu tâlc  
• „Un împărat avea o floare frumoasă şi 
aleasă şi pentru ea a angajat un grădinar. 
Primul drum pe care îl făcea acest grădinar 
era la această floare rară. Într-o dimineaţă, 
vede că floarea era ruptă şi a început să 
plângă. Atunci vine cineva şi îi spune : «Nu 
mai plânge pentru că floarea a rupt-o 
împăratul !»... ” Credincioşii plecaţi la 
Domnul Isus, sunt astfel de flori ... care au 
ajuns Acasă !
• Un om care se ducea la aeroport a văzut un
afacerist bine îmbrăcat, (un creştin) care ţipa 
la un hamal pentru că nu îi ducea bagajul 
cum trebuie. Cu cât omul de afaceri devenea 
mai furios cu atât hamalul rămânea mai calm.
După ce a plecat afaceristul, omul nostru l-a 
complimentat pe hamal referitor la cât de bine
s-a abţinut : "O, nu a fost mare lucru," spuse 
el. "Ştiţi, omul acela merge la Miami, dar 
valizele lui - ei bine, ele merg la Kalamazoo". 
(Ambele rubrici au fost preluat de pe : 
www.tanarcrestin.net)

  Cartea veche    
  11. B rb ia Cre tin  ă ăţ ş ă  

Un misionar creştin predica în India. 
Voind a merge în regiuni cu oameni 
periculoşi, - prietenii săi îl făcură atent
că sălbatecii îl vor omorî, dar el le 
răspunse : „Dacă în acele regiuni cu 
păduri uriaşe, s-ar găsi aur, aţi 
dispreţui şi voi primejdia şi cu toată 
groaza, v-aţi duce după aur, iar pe 
mine voiţi a mă opri de a mântui 
suflete ! Şi apoi câţi comercianţi trec 
prin acele păduri ? Oare numai un 
comerciant să aibă bărbăţie a înfrunta
primejdiile acelor regiuni, iar un 
misionar să fie cuprins de 
slăbiciune ?” Şi misionarul a plecat să 
aducă la mântuire suflete. După el au 
plecat alţii şi alţii pentru a aduce pe 
Hristos şi în cele mai primejdioase 
locuri. În 1 Corinteni 15 : 1 – 2 scrie :

„... Evanghelia pe care v-am 
propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în 
care aţi rămas şi prin care sunteţi 
mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum 
v-am propovăduit-o ... ”. 
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