
Pagina copiilor
Colorează desenul şi recunoaşte ... ce se află ascuns în imagine !

 

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

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

Editorial. Regele

A fost odată un rege african, care avea un prieten foarte bun din copilărie. Acest 
prieten avea obiceiul ca, indiferent de situaţia în care se afla, fie ea bună sau rea, să spună 
mereu : „E foarte bine !”

Într-o zi, regele şi prietenul său se aflau la vânătoare. Prietenul încărca şi pregătea 
armele pentru rege. Din greşeală, o armă s-a descărcat şi i-a retezat regelui buricul 
degetului mare de la mâna stângă. Fără să fie impresionat de situaţie, prietenul a remarcat, 
ca de obicei : „E foarte bine !”. Regele, rănit şi strigând de durere, a replicat : 

„Nu, nu e bine deloc !” şi a ordonat ca prietenul lui să fie aruncat în închisoare. 
Peste ceva timp, regele vâna într-o zonă periculoasă. A fost capturat de un trib de canibali, 
care l-au dus în satul lor. L-au legat de un proţap şi se pregăteau să-l pună pe foc. 

Dar unul dintre canibali a observat că regele nu avea buricul degetului mare. Fiind 
superstiţioşi, canibalii aveau ca regulă să nu mănânce pe nimeni care nu era complet 
întreg. Aşa se face că l-au eliberat pe rege. La întoarcerea acasă, regele şi-a reamintit de 
întâmplarea de la vânătoare, când îşi pierduse o parte din deget şi cuprins de remuşcări, a 
ordonat ca prietenul lui să fie eliberat din închisoare.

„Ai avut dreptate”, i-a spus prietenului proaspăt eliberat, : „A fost foarte bine că 
mi-ai retezat buricul degetului” şi a început să-i povestească păţania cu canibalii. Apoi îi 
spuse : „Îmi pare foarte rău că te-am trimis la închisoare atâta vreme. A fost urât din 
partea mea să fac acest lucru.”

„Nu-i adevărat“, a replicat prietenul : „Este foarte bine că m-ai închis!”
„Ce vrei să spui cu asta, că este foarte bine ?! Cum poate fi bine să stai la 

închisoare?” Dar răspunsul îi deschise ochii : „Dacă n-aş fi fost în puşcărie, aş fi fost cu 
tine ... iar mie nu îmi lipseşte nici o bucăţică din deget!” Foarte mult contează semnificaţia 
pe care o dăm fiecărei întâmplari. Tot ceea ce ni se întâmplă, putem crede că este bun sau 
rău. Se spune însă că, zece la sută contează ce ni se întâmplă şi nouăzeci la sută, contează 
cum reacţionăm ! Apostolul Pavel, care a avut de trecut prin multe probleme scria : „  ştim 

• În luna august nu se ţine cateheza ... Cu 
ajutorul lui Dumnezeu se va relua în luna 
septembrie, la o dată anunţată din timp !

                      Anunţuri : 
• Duminica aceasta, sărbătorim Cina Domnului ! 
Colecta este pentru cei cu nevoi financiare. 
• Să nu uităm de O Casă în Cer. Tabelul este deschis 
la casierie, pentru toţi cei care vor să fie alături de noi, 
(scopul fiind ajutarea unei familii). 
• 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. 



că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume 
spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 28). Toată viaţa noastră 
este sub controlul iubitor al lui Dumnezeu!______________________________ 

De-ale tinerilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

(Continuare din numărul trecut) : 
Ochii barbatului s-au umplut de lacrimi când a 
auzit aceste vorbe… câteva secunde mai târziu, 
soţul femeii a venit în spatele ei, însă înainte ca 
ea să mai adauge ceva, acesta a spus :

 - „Domnule, mi-aţi întâlnit soţia !” Iar soţiei i-a 

spus : - „Acesta este şeful meu, eu sunt unul 

dintre cei care lucrează la proiectul lui de 100 

de milioane de dolari.” Femeia a încremenit.. 

nu a mai putut spune niciun cuvânt. După ce şi-

au luat rămas bun şi au plecat fiecare pe drumul 

său, soţul ei a adăugat: 

- „Să-ţi spun un lucru interesant. Şeful meu a 

fost îndrăgostit până peste cap de o femeie. 

A făcut tot posibilul să îi câştige inima, însă 

nu a reuşit. Nu a uitat-o nici până în ziua de 

astăzi, aşa că a rămas necăsatorit.” Viaţa este 

atât de scurtă... aşa că nu trebuie sa fim aroganţi 

şi mândri, uitându-ne de sus la alte persoane !

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABITAL = 1. Tatăl meu roua, Tatăl - izvor de 
rouă, Copilul rouei, Posesorii rouei.  2. 
Prospeţimea vieţii.  O soţie a lui David (II 
Samuel 3 : 4, I Cronici 3 : 3).
• ABITUB = Tatăl bunătăţii, Tatăl meu este 
bunătate, Izvorul bunătăţii. Un israelit. (I 
Cronici 8 : 11). 
• ABIUD = 1. Tatăl demnităţii. 2. Tatăl 
măreţiei şi al cinstei. 3. Tatăl laudei (demn de 
laudă). Un israelit (Matei 1 : 13).
• ABNER = Tatăl luminii, Strălucitor.  Un 
israelit (II Samuel 2 : 8).
• ABRAAM = Tatăl mulţimei, Tatăl multor 
neamuri.  Strămoşul poporului evreu.

„ ...  O ! de aţi asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     
Înmormîntarea regilor 
În Viena, capitala Austriei, este o biserică unde 
sunt înmormîntaţi membrii familiei regale.Toţi 
membrii familiei Habsburgilor, care au urcat pe 
tron şi au trecut din viaţă au fost înmormîntati în 
acelaşi loc.
La înmormîntarea regilor, procesiunea funerară 
urmează însă un obicei interesant. Când întreg 
cortegiul ajunge în faţa Bisericii, găsesc uşa 
acesteia încuiată şi o strajă care o păzeşte. În 
timp ce toţi cei din cortegiu se opresc, garda de 
la poartă ciocăneşte cu putere în uşa de la 
intrare, aşteptând ca cineva sa deschidă. 
- „Cine doreşte să intre ?” se aude întrebând o 
voce răspicată din interiorul bisericii !
- „Maiestatea sa apostolică Împăratul !” 
răspunde garda din faţa uşii.
- „Nu-l cunosc!” răspunde preotul închis în 
biserică. Urmează apoi o a doua bătaie în uşă, 
urmată de aceeaşi întrebare a preotului din 
interior. De data aceasta garda răspunde :
- „Marele Împărat doreşte să intre ; deschideţi-i  
uşa !” 
- „Nu ştiu cine este acest împărat”, se aude din 
nou răspunsul preotului. După aceasta 
conversaţie care s-a sfârşit fără răspuns, 
urmează şi o a treia bătaie în uşă şi mai 
puternică decât toate celelalte.
- „Cine este cel ce vrea sa intre ?” răsună şi-a 
treia oară întrebarea preotului?
- „Un biet păcătos !” răspunde garda cu voce 
stinsa. Atunci uşa bisericii se deschide şi 
funerariile sunt împlinite ! În faţa morţii şi-a 
veşniciei, titlurile noastre nu mai au nici o 
valoare. Înaintea lui Dumnezeu toţi avem 
acelaşi statut spiritual : „păcătoşi pierduţi” , 
vrednici de moarte şi de pierzare. Pentru toţi cei 
credincioşi însa, învierea lui Hristos a deschis 
mormântul ... Eşti mântuit ? Ai siguranţa că 
Isus te va primi în Cer ?

• Corneliu. Nume celebru în istoria romană, 
Cornéliu şi Cornélia sunt la origine vechi 
nume gentilice, ai căror purtători aparţineau 
cunoscutei ginte Cornelia, renumită prin 
rolul însemnat pe care l-a jucat în viaţa 
socială, politică şi culturală a Romei timp de 
peste 700 de ani. Provine din cornu „corn”. 
Trebuie să amintim că în antichitate, cornul 
de berbec sau de taur era simbolul 
abundenţei şi al forţei, (omului).

Proverbe latine despre corupţie
• Din aceeaşi făină.
• La Roma totul este corupt.
• Chiar şi porţile de diamant pot fi sparte cu 
aur.
• Pot fi cucerite toate cetăţile în care se poate 
urca numai cu un măgăruş încărcat cu aur.
• Roma, oraş venal şi gata de pieire, dacă s-ar 
găsi cumpărător.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Cartea veche  34. Calomniatorii.

Purtarea noastă faţă de ei.
„Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii ...! Cine 
vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe 
fratele său, vorbeşte de rău Legea sau 
judecă Legea. Şi, dacă judeci ... nu eşti  
împlinitor ... ci judecător”. (Iacov 4 : 11)
Pahomiu ne-a ar tat cum avem s  neă ă  
purt m fa  de calomniatori. Anumeă ţă  
dac  cineva voia s  calomnieze pe vre-ă ă
o persoan  în prezen a sa, îndat  seă ţ ă  
întorcea dela dânsul i se strângea caş  
icând ar fi auzit apropiindu-se unş  
arpe. Dar nu întrel sa de a face iş ă ş  

observa ii fa  de o astfel de conduitţ ţă ă 
lipsit  de iubire cre tineasc . ă ş ă
„Nu iese r utatea din gura omuluiă  
bun”, zicea el la astfel de ocaziuni, „ iş  
omul blând nu vomiteaz  otravă ă  
contra asemenilor s iă ”. 
Religiosul b rbat de stat Toma Morulă  
îndat - i manifesta nepl cerea, cândă ş ă  
cineva începea s  vorbeasc  de r u sauă ă ă  
s  calomnize pe altul. Iar discu ia oă ţ  
schimba imdediat în alt  direc ie, astfelă ţ  
dac  cineva def ima la masa lui peă ă  
vecinul s u, îl întrerupea cu observa iiă ţ  
de felul acesta :
„D-Ta zici c  nu- i place cum esteă ţ  
cl dit  sufrageria mea ; cât mă ă ă  
prive te, s  m  ier i, eu g sesc c  esteş ă ă ţ ă ă  
destul de comod  i potrivit ”.ă ş ă
(Calomnia este o afirmație mincinoasă și 
tendențioasă făcută cu scopul de a 
discredita onoarea sau reputația cuiva). 

 Povestiri cu tâlc  
Într-o noapte o doamna a visat ca mergea 
printr-un nou magazin. În timp ce trecea de la 
un raion la altul, a ramas foarte surprinsă când 
L-a văzut pe Domnul Isus lucrând în spatele 
unei case de marcat. Ce este de vânzare la 
acest raion ? a întrebat ea foarte curioasă. Tot 
ceea ce-ti doreste inima a răspuns Domnul !
Era de necrezut pentru ea că putea să 
vorbească cu Domnul, faţă în faţă, iar Domnul 
tocmai îi spusese ca poate să primească tot 
ceea ce-si doreste. De aceea după ce s-a 
gândit putin, acea doamnă a cerut Domnului : 
„Pace, dragoste, eliberare de frică si multă  
fericire ! Doresc aceste roade nu numai pentru  
mine, ci si pentru toti locuitorii pământului”. 
Auzindu-i cererea, Domnul a zîmbit, apoi i-a 
zis : „Cred ca ai înteles gresit ; draga mea ! Aici  
noi nu vindem roade, ci numai semintele  
acestora !” (Rubrici preluate de pe : crestin.ro, 
adevarurilevietii.net şi ilustratiicrestine.wordpress.com)

Versetul s pt mânii ă ă

„Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca 
să fii mântuit ! Până când vei păstra 

gânduri nelegiuite în inima ta ?” 
(Ieremia 4 : 14) 


