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Editorial. Cât bine poate ieşi ... dintr-un lucru aparent rău ? 

În anul 1892 au sosit primele gărgărițe care au distrus cultura de bumbac din 
Mexic. Culturile de bumbac din Texas au fost și ele invadate de aceste gărgărițe care 
au călătorit tot mai departe. 

Chiar și astăzi, cu toate insecticidele existente, gărgărițele distrug 30 % din 
recolta anuală de bumbac. Această insectă mică le-a pricinuit multe nopți nedormite 
multor fermieri. Familiile fermierilor depindeau de recolta de bumbac, ca să poată trăi. 

Dacă recolta nu reușea, oamenii sufereau de foame. Fermele și venitul lor erau 
pierdute.

Dumnezeu vorbea acelor  oameni.  Ei  s-au rugat.  O altă  cale  li  s-a  deschis 
acelor fermieri.  Ei  au încetat  să mai  însămânțeze toată țarina lor  cu bumbac. S-au 
apucat să crească vite, să cultive alune americane, cereale și soia. 

Privind în urmă, putem observa că acela a fost cel mai bun lucru care li se 
putea întâmpla acelor fermieri. Acea parte a țării este acum cu mult mai bună, pentru 
că ei au cultivat o mare varietate de culturi. 

Fermierii au recunoscut că din cauza schimbării culturii, venitul lor a fost de 
trei ori mai mare decât dacă gărgărițele nu ar fi venit niciodată.

Nu tot ce ni se întâmplă şi credem noi că este rău, chiar ne face rău ! Poate fi 
un  mod  prin  care  Dumnezeu  schimbă  direcţia,  în  /  spre care  se  îndreaptă  viaţa 
noastră ! Poate este chiar modul prin care Stăpânul ... ne duce în direcţia dorită de EL !

Să nu uităm că Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif prin visuri până la un moment 
dat ... apoi s-a trecut la fapte ! Au urmat împrejurările potrivnice, momentele în care se 
părea că Dumnezeu nu mai este de partea lui, iar oamenii pot să facă ce vor ei cu el.  

De fapt era o perioadă de testare, în care totul decurgea conform voii Divine.

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

sept. 2015, de la orele 16,00.

                      Anunţuri : 
• De duminica aceasta (20 Septembrie 2015), se 
reîncepe Şcoala Duminicală. Mai multe informaţii 
la Avizier sau pe site, (la următoarea adresă :  http://
www.cezareea.ro/scoala-duminicala)! 
• Duminica aceasta, (dimineaţa şi seara), ne dorim 
să ajutăm familia Barboş Iosif, a căror casă a ars ...
• Duminica viitoare, la slujba de seară avem invitaţi 
din Belinţ. La sfârşit, vom face o strângere pentru 
Biserica Penticostală de acolo, (recent inaugurată).



Nu ştim ce a gândit Iosif în acei ani de încercare, dar ştim ce  le-a spus fraţilor 
lui, peste mulţi ani, (care trecuseră de la vânzarea lui) : „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-
mi faceţi rău : dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se  
vede azi ... ”. (Geneza 50 : 20) Orice credincios ÎL recunoaşte în toate căile lui ! 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

•  ADA  =  1.  Podoabă,  Cea  împodobită, 
Frumuseţe,  Plăcere,  Distracţie,  Poftă.  2. 
Dimineaţa.  3. Întrunire.  Nume  de  femei 
(Geneza 4 : 9, 36 : 2).
•  ADADA  =  1.  Mărturia  locuirii.  2.  Timp, 
Durată.  3.  Hotar.  4. Zi  de  sărbătoare.  5. 
Serbare. Cetate canaanită (Iosua 15 : 22). 
•  ADAIA  =  1.  Iehova  este  frumuseţe, 
Podoabă,  Faimă.  Podoaba  lui  Iehova, 
Plăcând  lui  Iehova,  Pe  care-l  împodobeşte 
Iehova.  2.  Dumnezeu este Martor,  Martorul 
lui Iehova. (II Regi 22 : 1, I Cronici 6 : 41).
•  ACZIB = 1.  Minciună, Decepţie,  Înşelare. 2. 

Proverbe latine despre dificultate
• Nu pot să sorb şi să suflu în acelaşi timp.
• Prins între câine şi lup ; între ciocan 
şi nicovală.
• Din nimic nu se poate face nimic.
• Nu este uşor să zbori fără aripi.
• Ce multe lucruri sînt socotite nerealizabile, 
mai înainte de a fi fost făcute ! 
• Nu-i uşoară calea de la pământ la stele.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Într-o zi a avut loc o întâlnire creştină. 
Find strânşi din mai multe localităţi, 
un creştin mai în vârstă  care locuia la 
ţară, a ieşit în faţă şi a spus câteva 
gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, 
dar în vorbirea lui a avut şi câteva 
greşeli de exprimare. Un credincios 
mai tânăr, (care terminase două 
facultăţi, şi care era foarte priceput în 
domeniul vorbirii în public), i-a zis 
omului de la ţară care predicase :
- Am urmărit predica dumneavoastră, 
dar să ştiţi că aţi avut  opt greşeli 
gramaticale.
Omul acela batrân de la ţară era 
foarte înţelept şi i-a răspuns :
- Eu locuiesc la ţară, şi am acolo zece 
găini. Când mă duc să le dau de 
mâncare, bag mâna în butoi, iau grâu 
în mână, dar împreună cu grâul mai 
iau şi pleavă. Dar după ce le arunc 
mâncarea, aceste găini ale mele sunt 
aşa de inteligente încât ştie să aleagă 
grâul de pleavă.  (Preluări de pe : 
ilustratiicrestine.wordpress.com)

În anul 1989 în Armenia a avut loc un 
puternic cutremur de pământ ... Imediat 
după cutremur, un tată care a supraviețuit, 
s-a îndreptat spre școala unde se afla fiul 
său. El promisese fiului că va fi mereu 
alături de el. Când ajunse la școală, tatăl 
observă că totul era aproape una cu 
pământul. El nu a disperat, ci s-a apucat 
să sape printre dărâmături. Lumea încerca 
să-l oprească spunându-i că este prea 
târziu. Împotriva tuturor opreliștilor, tatăl a 
continuat să-și caute fiul. După vreo 38 de 
ore de muncă, continua să-și strige fiul. 
Deodată veni și răspunsul: „Tată, sunt 
aici !“. Scăpase ca prin minune, deoarece 
plafonul formase cu peretele lateral un 
triunghi salvator. „Le-am spus colegilor de 
clasă să nu se înspăimânte, fiindcă dacă tu 
trăiești, vei veni să mă salvezi, și 
împreună cu mine îi vei salva și pe ei. 
Știam că nu vei uita promisiunea făcută !“

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă vreme se  poate  
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un prea 
târziu !              Minerul
Într-o istorisire veche se spune că un miner 
credincios  lucra  împreună  cu  un  camarad 
necredincios în mina de cărbuni. 
Tocmai urmau să arunce în aer o stâncă şi 
trebuiau  să  părăsească  mina  înainte  de  a 
exploda pulberea. Au urcat amândoi în coş, 
dar mâinile care trebuiau să-i tragă afară nu 
aveau destulă putere să-i scoată pe amândoi 
deodată. 
Minerul temător de Dumnezeu a sărit din coş 
şi a zis : „Tu eşti un om nemântuit şi, dacă 
vei  muri,  sufletul  tău  va  fi  pierdut  pentru 
totdeauna.  Cât  mă  priveşte  pe  mine,  îmi 
încredinţez sufletul în mâinile lui Dumnezeu.  
Dacă voi muri, eu sunt mântuit !“. 
Acest om, care a arătat o dragoste aşa de 
mare pentru mântuirea sufletului aproapelui 
său,  a  scăpat.  L-au  găsit  nevătămat  sub 
dărâmături.
Pentru  acel  miner  s-a găsit  o scăpare,  dar 
pentru Mântuitorul nostru nu s-a găsit niciun 
loc de refugiu,  când a  trebuit  să  plătească 
preţul răscumpărării sufletelor noastre. 
El  trebuia  să  moară.  Dacă  nu  murea 
Mântuitorul, trebuia să moară toată omenirea 
... nu exista altă alternativă. Prin lucrarea Sa 
de  la  cruce,  Mântuitorul  a  devenit  unicul 
Mântuitor  pentru  salvarea  oricărui  om care 
crede în El. 
Domnul Isus a spus : 
• „Adevărat,  adevărat  vă  spun  că  cine  
ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-
a  trimis  are  viaţa  veşnică  şi  nu  vine  la  
judecată,  ci  a  trecut  din  moarte  la  viaţă”. 
(Ioan 5 : 24). 
• „Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe 
Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică ; şi  
Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6 : 40)
      

•Doroteea.  Dacă  prenumele  feminin 
Dorotéea  pare  mult  mai  frecvent  astăzi 
decât  masc.  Dorotei,  cu  totul  alta  era 
situaţia în vechea Grecie, unde  Dorótheos, 
avea o  frecvenţă cu mult  mai  mare decât 
corespondentul  fem.  Dorothea  (atestat 
numai de două ori în izvoarele mai vechi). 
La origine, un compus din elementele dóron 
„dar”  şi  théos „Dumnezeu”,  Dorótheos  se 
încadrează în seria numelor teoforice alături 
de  un  nume  frecvent  în  onomastica 
românească  Tudor,  format  din  aceleaşi 
elemente  aşezate  în  ordine  inversă 
(Theodoros). Cele două cuvinte care intră 
în  compoziţia  lui  Dorotei sau  Tudor erau 
foarte  frecvente  în  vechea  onomastică 
grecească.  Dora şi  Tea pot  proveni  şi  din 
alte nume formate cu aceleaşi elemente (de 
exemplu Teodora, Filofteia etc.).
Cartea veche  46.   Cinstea

Dumnezeu  cere  s  ÎL  cinstim  i  cuă ş  
fapta nu numai cu buzele. Altcum nu 
se  poate  coborî  binele  deplin  între 
oameni.  Dar  nu  to i  oamenii  cinstescţ  
pe  Dumnezeu  din  toat  inima  lor.ă  
Ace tia  nu  pot  avea  fericire,  dar  înş  
schimb  cei  cinsti i  sunt  plini  deţ  
mul umire. Doi rani se duser  într-oţ ţă ă  
zi  la  judec tor.  Unul  spuse  c  aă ă  
cump rat  dela  cel lalt  p mânt  iă ă ă ş  
arând a g sit  o pung  cu galbini,  peă ă  
care  n`o  ascundea  ci  întreabă 
judec torul  ce  s  fac  cu  ea.  Cel lată ă ă ă  

ran zise : „ţă Eu am vândut acestui om 
p mântul  în  care  să `a g sit  punga cuă  
bani, dar nu eu am pus punga acolo  
iar  p mântul  l-am  vândut  cu  totă  
ceeace con ine, astfel c  nici eu nu amţ ă  
drept  la  bani”.  Judec torul  mirată  
numai  decât  a  g sit  deslegarea.ă  
Aflând c  un ran are un fecior,  iară ţă  
celalalt fat  de m ritat, - zise : „”L sa iă ă ă ţ  
ca copiii vo tri s  închee c s torie unulş ă ă ă  
cu altul iar punga s  fie a lor”.ă

Versetul s pt mânii ă ă
„Spusesem că şi casa ta şi casa tatălui tău au 
să umble întotdeauna înaintea Mea.” Şi acum, 
zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta !  
Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce 
Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi”. I Sam. 2 : 30


