
Pagina copiilor. Recunoaşte şi colorează ! 
Ce eveniment crezi că reprezintă ?

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

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

Editorial. Mărturisirea cu gura ! 

„Roger  Simms se îndrepta  pe jos  spre casă când fu luat  în maşină de Dl. 
Hanover. În timp ce se îndreptau spre Chicago, Roger simţi că Dumnezeu îl îndeamnă 
să vorbească despre credinţa lui. Când îşi depăşi teama şi îl întrebă pe om dacă doreşte 
să-L primească pe Hristos, domnul Hanover se opri, îşi plecă fruntea pe volan, începu 
să plângă şi îl primi pe Hristos. 

„Este cel mai extraordinar lucru care mi s-a întamplat", spuse el. Puţin după 
aceea îl lăsă pe Roger acasă şi merse mai departe spre Chicago, care era cam la o oră 
distanţă. 

Câţiva ani  mai  târziu,  în timp ce se pregătea să meargă într-o delegaţie în 
Chicago, Roger dădu peste o carte de vizită aurie pe care dl. Hanover i-o dăduse cu ani 
în urmă. Când ajunse în Chicago se hotarî să caute Hanover Enterprises şi o găsi într-
un zgârie-nori din oraş. 

Când  o  întrebă  pe  recepţioneră  dacă  poate  să-l  vadă  pe  domnul  Hanover, 
aceasta îi spuse : „Nu, dar soţia lui este aici”.

„Mi-aţi cunoscut sotul ?” îl întrebă femeia în vârstă de vreo cincizeci de ani. 
Roger îi explică cum soţul ei îl dusese acasă cu maşina şi cum pe drum îl condusese la 
Hristos. 

„Când a fost asta ?” întrebă ea. „În şapte mai, acum cinci ani, în ziua în care  
am fost eliberat din armată”. Ea începu să plângă. După câteva minute îşi veni în fire 
şi  spuse  :  „M-am  rugat  ani  de  zile  pentru  mântuirea  soţului  meu,  crezând  că  
Dumnezeu îl va mântui. Dar chiar după ce v-a lăsat acasă, în data de 7 mai a fost  
lovit într-un accident. Am crezut că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune şi am  
încetat să mai trăiesc pentru El acum cinci ani". 

• Cu ajutorul lui  Dumnezeu, 
cateheza se va relua din data de 20 
septembrie 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Duminica aceasta 6 Septembrie 2015, la slujba de 
dimineaţă este  Cina cea de taină. Seara vom avea 
un invitat ! Dorim ca peste toţi să se reverse Harul 
îmbelşugat al lui Dumnezeu !
• Din această lună se vor relua şi serile de 
rugăciune, care se ţin în fiecare a treia vineri din 
lună. Prima Seară de rugăciune, va fi cu ajutorul 
lui Dumnezeu în data de 18 Septembrie 2015, de 
la orele 18,00. Multă binecuvântare vă dorim !



În acea zi, femeia şi-a rededicat viaţa lui Hristos. „Vorbeşte despre credinţa ta, 
cineva are nevoie de asta !” În Romani 10 : 10, apostolul Pavel scria : „Căci prin 
credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire ... ”. (Romani 10 : 10)____________________________________________ 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ACOR = 1. Turburare, Frământare, 
Întristare, Nenorocire. 2. Valea tânguirii, 
(spaimei). O vale din ţară (Iosua 7 : 24, Isaia 
65 : 10, Osea 2 : 15).
• ACRABIM = 1. Scorpioni, Poteca 
scorpionilor, Dealul scorpionilor. 2. Biciurile. 
O pantă în sudul Palestinei (Iosua 15 : 3). 
• ACSA = 1. Împodobit, Cochet, Brăţară la 
picior, Podoabă sunătoare la picior. 2. 
Ruperea prefăcătoriei. 3. Picior de scaun. 4. 
Îmblânzitoare de şerpi. Fiica lui Caleb (Iosua
15 : 16 - 17).

Proverbe latine despre cuvânt
• Cuvântul auzit se uită, cel scris rămâne.
• O vorbă este apreciată dacă este însoţită şi 
de o faptă pe măsura ei.
• Un cuvânt odată rostit zboară fără a-l mai 
putea chema înapoi.
• Tu crezi că virtutea-i un cuvânt oarecare ?
• Cum le-a fost oameilor vorba, aşa le-a fost 
şi viaţa.
• Glasul celui ce strihă în pustiu.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Unul din regii Persiei avea un general vestit 
prin destoinicia şi vitejia lui. Din anumite 
motive, generalul şi-a propus să-şi 
părăsească slujba. Vestea a ajuns la 
cunoştinţa regelui care se gândea mereu 
pe cine să pună în locul acelui general 
vestit sau să găsească o modalitate de a-l 
face să-şi schimbe planul. Regele şi-a 
strâns sfetnicii şi le-a cerut sfatul. Toţi au 
fost de părere că generalul trebuie să fie 
aspru pedepsit. - Maiestate ! Daţi-i 
rebelului o pedeapsă exemplară… în cătuşe 
cu el ! …, au spus supuşii. 
A doua zi, regele l-a chemat pe general la 
el. A cercetat cu multă atenţie hotărârea 
lui de a-şi părăsi funcţia. Drept pedeapsă i-
a dat mai multă putere în slujba pe care o 
deţinea. Generalul, dezarmat în faţa 
acestui gest de atenţie din partea regelui, 
a intrat din nou în slujbă cu o mai mare 
dorinţă de a fi folositor în slujba 
suveranului. A doua zi, regele şi-a chemat 
sfetnicii şi le-a zis : - Am făcut cum m-aţi 
sfătuit. L-am legat pe general cu cătuşe. 
Dar fiindcă erau necesare prea multe 
cătuşe pentru mâini şi picioare, i-am legat 
numai inima cu cătuşele dragostei.

 (Rubrici preluate de pe : www.tanarcrestin.net)

Într-o dimineaţă, o familie care era 
mutată într-un nou cartier, s-a trezit 
târziu. 
Din această cauză, fiica lor de şase 
ani a pierdut autobuzul de şcoală. 
Deşi aceasta însemna să întârzie la 
serviciu, tatăl său a fost de acord să o 
ducă la şcoală cu condiţia ca ea să-i 
arate drumul. 
După două zeci de minute de mers în 
cercuri au ajuns la şcoală, care s-a 
dovedit a fi la o depărtare de numai 
câteva blocuri de unde locuiau ei. 
Supărat, tatăl ei a întrebat-o de ce l-a 
condus pe atâtea străduţe când 
şcoala era atât de aproape de casă. 
„Ne-am dus pe drumul pe care merge 
autobuzul”, a spus ea. „Este singurul 
drum pe care îl ştiu”.

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă vreme se  poate  
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !      Doar posesiuni materiale ?
Un bărbat îşi făcuse bogăţie întrebuinţând 
fel  de  fel  de  mijloace  necinstite.  Pentru 
depozitarea bogăţiei, îşi săpase în spatele 
grădinii  sale o  groapă ascunsă,  zidită  pe 
dinăuntru,  în  care  pusese  toţi  banii 
agonisiţi. 
Adeseori, noaptea, se ducea să-şi viziteze 
comoara.  Însă,  într-o  noapte,  după  ce  a 
intrat  în  ascunzătoare,  vântul  a  bătut  cu 
putere  şi  a  închis  uşa,  iar  aceasta  s-a 
încuiat după el. 
Fără cheie nu era posibil să deschidă, iar 
cheia  era  în  uşă  în  partea  de  afară. 
Disperatele lui strigăte n-au fost auzite de 
nimeni.  De  fapt,  numai  el  singur  ştia 
despre  acel  loc  ascuns,  astfel  că nimeni 
nu-şi putea închipui unde se afla. 
După multe zile de cercetări s-a descoperit 
în sfârşit locul unde sărmanul om şi-a găsit 
sfârşitul.  Dar  era  prea  târziu,  pentru  că 
murise alături de bogăţia sa. 
Cine îşi poate închipui groaznica agonie a 
acestui  om,  singur  lângă bogăţia  sa ?  A 
fost  găsit  întins  pe  sacii  săi  plini  cu 
monede.
În  Apocalipsa  3  :  17  –  19,  Duhul  Sfânt 
spune : „Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am 
îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu 
ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi  
gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur  
curăţat  prin foc,  ca să te îmbogăţeşti  ;  şi  
haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu  
ţi  se  vadă  ruşinea  goliciunii  tale;  şi  
doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi  
să  vezi.  Eu  mustru  şi  pedepsesc  pe  toţi  
aceia pe care-i  iubesc. Fii  plin  de  râvnă,  
dar, şi pocăieşte-te !”

• David. Vechi de cel puţin trei milenii şi cu o 
largă arie de răspândire în lume, actualul 
Dávid reproduce numele pers. ebr. Dáwidh, 
purtat de regele Israelului, învingătorul 
uriaşului Goliat. Al doilea conducător, după 
Saul, al vechiului stat Israel, între 1012-972 
î.e.n., David este considerat fondatorul unui 
mare şi independent regat, încercarea sa de 
a pacifica şi de a uni triburile din nord şi sud, 
de a supune cetăţile canaaniene şi 
populaţiile vecine rămânând acte de 
excepţională importanţă în vechea istorie a 
israeliţilor. David este considerat şi un mare 
geniu poetic, lui fiindu-i atribuită creaţia 
cunoscuţilor Psalmi. David poate proveni din 
substantivul dodh „unchi”, fiind apropiat şi de 
verbul jadad „a iubi”, numele ebraic este 
tradus prin „iubit”, întrucât cele două cuvinte 
ar proveni din aceeaşi bază şi anume un 
cuvânt din limbajul copiilor.
Cartea veche  42.   C s toria (II)ă ă
Un nobil nu- i putea însura feciorul,ş  
pentruc  acesta se temea c  nu vaă ă  
avea cu ce s - i sun in  so ia. ă ş ţ ă ţ
Într'o zi un servitor al nobilului, veni la 
st pânul s u i-l anun  c  voe te să ă ş ţă ă ş ă 
se c s toreasc . ă ă ă
Nobilul afl  c  servitorul are numaiă ă  
cinci mii de lei, iar mireasa dou  mii deă  
lei i zise : ş
„Bine, cum îndr zne ti a te c s tori,ă ş ă ă  
când eu cunosc tân r cu o avere de oă  
mie de ori mai mare i se teme c  nu-iş ă  
va ajunge la c s torie ?”ă ă  
Servitorul zise : „Se vede c  acel tân ră ă  
n'a fost înc  la biseric  i n'a auzită ă ş  
niciodat  cuvintele : ă „C  Isus nuă  
p r se te pe ai s iă ă ş ă ”.
Fiul nobilului era de fa  la aceastţă ă 
convorbire i s'a ru inat adânc. Tat lş ş ă  
s u îi zise :ă  
„Mult am cheltuit cu tine, pân  cândă  
te-am înv at i nici pân  azi n'aiăţ ş ă  
înv at s  ai încredere în Dumnezeu”.ăţ ă

Versetul s pt mânii ă ă

„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi  
intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. 
(Apocalipsa 3 : 20) 


