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Editorial. Înşelăciunea ! 

Pe  vremuri  trăia  un  brutar  renumit  pentru  pâinea  care  o  făcea.  Într-o  zi, 
brutarului i s-a părut că bucăţile de unt, pe care le cumpăra zilnic de la un ţăran, erau 
mai uşoare. 

Cântărindu-le, a observat că fiecare bucată de unt avea opt sute de grame în 
loc de un kilogram. Supărat foc pentru această înşelăciune, l-a dat pe ţăran în judecată. 

Ajuns în faţa judecătorului, ţăranul zise:
– Să-mi fie cu iertare, dar eu sunt nevinovat.
– Cum  îndrăzneşti  să  minţi  ? sări  ca  ars  brutarul.  Chiar  săptămâna  aceasta  am 
cumpărat  mai  multe  bucăţi  de  unt  şi  toate  aveau  opt  sute  de grame,  în  loc  de  
un kilogram.
– Recunoşti, zise judecătorul, că untul este de la dumneata?
– Da, recunosc. Eu mi-am cumpărat un cântar, dar nu cu greutăţi. Aşa că am pus pe  
un taler al cântarului bucata de unt şi pe celălalt taler o pâine de la brutar, despre  
care  toată  lumea ştie  că este  de  un kilogram.  Dacă pâinea  brutarului  nu a avut  
un kilogram, eu nu am nicio vină.
– Ei, ce zici, domnule brutar ? întrebă judecătorul. 

Cel ce vrea să înşele, se înşală singur. Chiar dacă oamenii nu văd întotdeauna 
astfel  de înşelăciuni,  Dumnezeu le vede şi  va răsplăti  fiecăruia după fapta  sa.  Ce 
spune Dumnezeu despre aşa ceva ?   

„Vai de cel ce îşi zideşte casa cu nedreptate, şi odăile, cu nelegiuire ; care  
pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata ... ”. (Ieremia 22 : 13)

„Dar dacă nu faceţi aşa, [dacă nu aveau să se ţină de ce-au promis] păcătuiţi  
împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge”. (Numeri 32 : 23) 

• Cu ajutorul lui  Dumnezeu, 
cateheza se va relua din data de 20 

sept. 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• Duminica aceasta  13 Septembrie 2015, la slujba 
de seară vom avea ca invitaţi, un grup ! 
• Duminică  dimineaţa,  (20  Septembrie  2015), 
avem  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  invitaţi  (din 
Ardeal)  iar  seara   din  Anglia  !  Peste  toţi  să  se 
reverse Harul îmbelşugat al lui Dumnezeu !
• Din această lună se vor relua şi serile de 
rugăciune. Prima Seară, va fi cu ajutorul lui 
Dumnezeu în data de 18 Sept. 2015, de la 18,00. 



„În orice pricină de înşelăciune ... sau un lucru pierdut, despre care se va zice: „Uite-
l!” – pricina amânduror părţilor să meargă până la Dumnezeu ; acela, pe care-l va  
osândi Dumnezeu, trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său”. (Exod 22 : 9) 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ACŞAF  = 1.  A aduce,  A trage pe sfoară. 2. 
Dedicaţie. 3.  Vrăjitorie. 4.  Magic. 5.  Vrăjitor. 
6.  Cetatea farmecelor. 7.  Închinat. 8.  Pârâul. 
Un ţinut în Canaan (Iosua 11 : 1).
• ACUB = 1.  Fals, La pândă. 2.  Ataşându-se. 
3.  Gârbovit.  Numele  mai  multor  israeliţi  (I 
Cron. 3 : 24, 9 : 17, Ezra 2 : 45, Neemia 7 : 45). 
• ACUILA = Vultur. Un creştin (F. Ap. 18 : 1-3).
• ACZIB = 1.  Minciună, Decepţie,  Înşelare. 2. 
Râul  minciunilor,  Râul  iernii.  3. Cel  care 
aleargă. Localităţi în Canaan (Iosua 19 : 29, 15 : 
44, Mica 1 : 14).

Proverbe latine despre dar
• Abia la o mie de oameni dacă găseşti unul 
care să dispreţuiască un dar.
• Nu vinde celui ce te roagă, ceea ce îi poţi 
da gratis.
• Să nu te uiţi la dinţii calului de dar.
• Fiecare zi are darurile sale.
•  Deseori  darul  este  neînsemnat,  dar 
semnificaţia lui este imensă.
• Cine dăruieşte repede, dă de două ori.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Se spune că atunci când cineva a 
bătut la uşa ei, o doamnă a 
deschis şi a văzut un bărbat cu o 
expresie tristă pe faţă. 
„Mă scuzaţi că vă deranjez”, a 
spus el, „strâng fonduri pentru o 
familie nefericită din cartier. Soţul 
nu are serviciu, copiii sunt 
flămânzi, utilităţile vor fi tăiate 
curând şi mai rău, urmează să fie 
daţi afară din apartament dacă 
nu-şi plătesc chiria până după-
masă”. Foarte preocupată, femeia 
a spus : „Voi ajuta bucuroasă. Dar 
cine sunteţi ?” El a răspuns :
„Sunt proprietarul”. În mod clar 
acest om era mai preocupat de 
propriile lui interese decât de ale 
altora. Ceea ce făcea el nu era 
ilegal, dar era greşit. Sub masca 
slujirii, el se slujea pe sine. Care 
este motivaţia inimii tale?
 (Preluări de pe : 
ilustratiicrestine.wordpress.com)

Te-ai întrebat vreodată de ce rațele 
sălbatice zboară în stoluri în formă de 
V ? Oamenii de știință de la Cal Tech 
au făcut-o. 
Ei au pus computere și simulatoare 
de zbor la lucru și au descoperit 
răspunsul – stolurile de rațe zboară în 
această formație pentru că este cea 
mai ușoară formă de zbor.
Formația funcționează aerodinamic, 
asemenea unei aripi unice, adică 
rezistența vântului este distribuită 
egal pe fiecare dintre rațe. 
Aceasta reduce rezistența aerului pe 
fiecare pasăre în parte. Douăzeci și 
cinci de rațe care zboară împreună 
pot călători mai mult cu 70% decât ar 
reuși o rață de una singură.

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă vreme se  poate  
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !      Bucuria în suflet !
Erau  doi  cunoscuţi.  Unul  şi-a  propus  să 
aducă  bucurie  în  viaţa  oamenilor  prin 
recitarea  poeziilor  unor  poeţi  mari  şi 
cunoscuţi. 
Al  doilea  era  convins,  din  propria 
experienţă, că singurul, care poate aduce 
înviorare  în  sufletele  oamenilor,  este 
Păstorul cel bun, Domnul Isus. 
Într-o zi au hotărât să facă la un spital o 
experienţă cu bolnavii ce se aflau la câteva 
clipe  de  moarte,  pentru  a  vedea  reacţia 
oamenilor. 
Primul  a  început  să  recite  mai  multe 
poeme.  Feţele  bolnavilor  au  rămas 
încremenite ca şi mai înainte. 
Dar  când  al  doilea  a  spus  Psalmul  23 
accentuând unele cuvinte, multe feţe s-au 
luminat. 
Ai bucuria mântuirii ? Dacă nu o ai, cheamă-
L pe Domnul  Isus  în  viaţa ta !  În Psalmul 
51  :  12  este  scrisă  o  rugăciune  :  „Dă-mi  
iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă 
cu un duh de bunăvoinţă !”  Dumnezeu dă 
bucurie în suflet :
• celui  cu  inimă  curată :  „Lumina  este 
semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria,  
pentru cei cu inima curată”. (Ps. 97 : 11)
• celor ce îndeamnă la pace : „Înşelătoria 
este  în  inima  celor  ce  cugetă  răul,  dar  
bucuria  este  pentru  cei  ce  sfătuiesc  la  
pace”. (Proverbe 12 : 20) 

Vă dorim să aveţi  parte de  binecuvântarea 
scrisă  de  apostolul  Pavel  :  „Dumnezeul  
nădejdii  să  vă  umple  de  toată  bucuria  şi  
pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin 
puterea  Duhului  Sfânt,  să  fiţi  tari  în 
nădejde !” (Romani 15 : 13)

• Delia. În onomastica romană de la finele 
republicii, încep să apară o serie de nume 
feminine greceşti, purtate fie de persoane 
străine, (mai ales de origine greacă), fie de 
personaje literare. Alături de Corina, 
Cynthia etc., din aceeaşi categorie face 
parte şi actualul prenume Délia, cunoscut 
mai ales din opera poetului Tibul (50 – 18 
î.e.n.), care îi închină Deliei o parte din 
elegii. În greacă, Delia (la Tucidide, numele 
unei sărbători ateniene în amintirea plecării 
lui Teseu în Creta) şi delia (locuitoare din 
Delos), folosite cu valoare de substantive 
comune, au la bază numele insulei  Délos, 
locul de naştere al lui Apolo şi al sorei sale 
Artemis. Probabil creaţie literară, 
desemnând la origine provenienţa locală, 
Délia a fost preluat în epoca modernă, 
devenind unul dintre prenumele feminine 
cunoscute în toată Europa.
Cartea veche  

45.   Fidelitatea conjugal  (II)ă
În Osiseea lui Homer g simă  
pream rirea fidelit ii conjugaleă ăţ  
documentat  în mod elocvent.ă  
Penelope r mase acas  de b rbatulă ă ă  
s u care a plecat în r sboiul troian.ă ă  
Trec dou zeci de ani i b rbatul nu seă ş ă  
mai întoarce. 
În timpul acesta 108 pe itori asediazţ ă 
pe credincioasa femeie. V zând eaă  
st ruin ele lor, le ceru r gaz s - iă ţ ă ă ş  
termine o hain  f cut  de mâna ei. ă ă ă
Ea esea cât esea  în prezen a lor, darţ ţ ţ  
apoi descosea noaptea ceeace esuse.ţ  
În chipul acesta pânza ei nu se mai 
ispr via, iar timpul trecând, Odiseu seă  
întoarse cu bine acas  la so ia sa.ă ţ
Să nu uităm ce spune Dumnezeu : 
„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie 
– zice Domnul Dumnezeul lui Israel ...  
De aceea, luaţi seama în mintea 
voastră şi nu fiţi necredincioşi !” 
(Maleahi 2 : 16)

Versetul s pt mânii ă ă

„Da, inima noastră îşi găseşte bucuria 
în El, căci avem încredere în Numele Lui  
cel sfânt”. (Psalmul 33 : 21) 


