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Editorial. Apatia !

Apatia  este  o  :  „Stare,  adesea  patologică,  de  indiferență  față  de  propria  
persoană și față de lumea înconjurătoare”. (DEX) În completare o definiţie din 1929. 
Apatia este : „ ... starea unui suflet lipsit de energie”.

Apatia este contrariul credinţei. Cu ceva ani în urmă, în America de Sud, un 
echipaj de marinari peruvieni suia pe Amazon şi la un moment dat, au ajuns într-un loc 
straniu. Parcă era o scenă din Zona crepusculară. 

O navă spaniolă era ancorată departe de coastă şi toţi marinarii zăceau întinşi 
pe  punte.  Marinarii  peruvieni  au  tras  vasul  mai  aproape şi  au  băgat  de  seamă  că 
spaniolii erau într-o stare fizică deplorabilă, cu buzele uscate şi umflate. Bieţii de ei se 
stingeau de sete.

„Vă putem ajuta ?” le-au strigat peruvienii. Spaniolii au răspuns :             
„Apă ! Apă ! Avem nevoie de apă dulce !” Marinarii peruvieni, surprinşi de 

cerere,  le-au  spus  că  nu  trebuie  decât  să  îşi  coboare  găleţile  şi  să  se  servească. 
Spaniolii, temându-se că nu au fost înţeleşi, au repetat : „Nu ! Avem nevoie de  

apă dulce !” Şi au primit acelaşi răspuns de la peruvieni.                                              
În cele din urmă,  spaniolii  şi-au coborât  găleţile  în  apă şi  ridicându-le,  au 

descoperit  spre marea lor surpriză că erau pline cu apă dulce. Marinarii  aceştia se 
dăduseră bătuţi.                                                                                                               

Şi acolo, la gura fluviului Amazon, rămăseseră ancoraţi vreme de mai multe 
zile, prea departe pentru a vedea coasta, însă destul de aproape de gura fluviului, cu 
apă dulce la dispoziţie în abundenţă.  

Apatia a pus stăpânire pe ei şi s-au dat bătuţi. S-au resemnat să moară când tot 
ce aveau de făcut era să îşi coboare găleata. Un mic efort ar fi schimbat complet

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
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• Pentru o comunicare mai eficientă, a fost deschisă 
un  nou  cont  de Facebook,  Foaia  Creştinului, 
Cezareea – Reşiţa. Vă aşteptăm cu drag !
• 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.
• În  ultima  duminică,  în  data  de  29  Noiembrie 
2015, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face ambele 
colecte pentru copiii de la Şcoala Duminicală.



situaţia.  Apostolul  Pavel,  le-a  scris  creştinilor  din  Tesalonic  :  „Vă  rugăm,  de  
asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială ; să îmbărbătaţi pe  
cei deznădăjduiţi ; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi”. (I Tesaloniceni 
5 : 14)  _______________________________________________________________ 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
•  ADMA  =  1.  Pământ  roşu,  Pământ 
însângerat.  2. Întăritură  de  pământ, 
(terasament),  Fortăreaţă.  Cetate  canaanită 
(Geneza 10 : 19).
• ADMATA = 1.  Pământean. 2.  Roşiaticul. 3. 
Norul morţii.  4.  Dat de Dumnezeu.  Un prinţ 
persan (Estera 1 : 14). 
• ADMIN este o altă formă a numelui Aminadab 
(=  Popor  nobil,  Popor  liber). În  Evanghelia 
după Luca 3 :  33, este amintit  numele Admin, 
dar de fapt este o repetare a numelui Aminadab, 
care se afla înaintea lui. În celelalte traduceri ale 
Bibliei nu se află acest nume.
•  ADLAI  =  1.  Dreptate  sau Judecată  (este 
Iehova), Cel  drept.  2. Podoaba  mea.  3. 
Martorul  meu.  4. Destindere,  Moliciune, 

Proverbe latine despre exemplu
• Dovezile sunt neplăcute (adevărul supără).
• Sfaturile te învaţă, exemplele te conving.
•  Când  greşeşte  un  om  matur,  tânărul 
deprinde învăţături rele.
• Exemplul rău – care poate fi imitat – duce 
la vicii.
•  Exemplele  rele  se  răsfrâng  asupra  celor 
care le fac. (Din Proverbe şi cugetări latine, 
Editura Albatros, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Pe un  vapor,  care călătorea  din  America 
spre  Europa,  se  găsea  şi  un  bărbat,  ale 
cărui  posibilităţi  financiare  erau  mai 
modeste  şi  nu  putea  să  se  înfrupte  din 
mâncărurile alese ce se serveau zilnic.
În fiecare zi,  când îmbietorul  miros de la 
bucătăria vaporului umplea aerul, bărbatul 
se  retrăgea  în  cabina  sa,  îşi  deschidea 
valiza şi îşi lua masa lui sărăcăcioasă.
Într-o zi, pe la prânz, când era aproape de 
ţărmul Europei, simţind mirosul ademenitor 
al  mâncării,  se  hotărî  să  meargă  la 
bucătărie. 
Îl întrebă pe bucătar cât costă un astfel de 
prânz. Bucătarul îl privi mirat şi îl întrebă, 
dacă are bilet de călătorie. 
„Desigur, am !" răspunse omul. 
„Atunci citiţi pe bilet cu atenţie şi veţi vedea 
că  mâncarea  este  inclusă  în  preţul  
călătoriei !".
Mirat, omul citi într-adevăr acest adevăr pe 
bilet. Şi el răbdase atâta vreme, când ar fi 
putut să se aşeze la o masă bogată !
(Preluări de pe : www.tanarcrestin.net şi de 
pe :  www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

Un băiețel a petrecut multe ore construind o mică 
barcă, machetă a unei corăbii. Apoi a luat-o și a 
mers la râul din apropiere ca să o pună pe apă. 
Imediat ce i-a dat drumul, aceasta a luat-o în 
josul apei foarte repede ... n-a mai putut-o 
recupera, neputând ține pasul, a pierdut-o. Trist, 
băiatul știa că va trebuie să lucreze din nou 
multă vreme să-și facă o altă barcă. Undeva în 
josul râului, un bărbat a găsit barca, a dus-o în 
oraș și a vândut-o unui magazin. Mai târziu, în 
aceeași zi, băiatul nostru a trecut prin oraș și a 
observat barca din vitrină. Intrând înăuntru, i-a 
spus vânzătorului că barca din vitrină îi 
aparținea. Știa toate amănuntele legate de ea, 
dar nu putea să demonstreze  proprietarului 
magazinului că barca era a lui. Așa că, singura 
modalitate prin care o putea obține, era să o 
cumpere. Băiatul vroia barca înapoi atât de mult 
încât a făcut întocmai. Luându-și opera din mâna 
vânzătorului, după ce a plătit-o, băiatul a spus : - 
- Bărcuța mea, acum ești de două ori a mea. Eu 
te-am făcut și apoi te-am și cumpărat.

•  Ema  (Emma).  Hipocoristic  obişnuit  astăzi 
pentru  Emanuela sau  Emilia,  prenumele 
feminin  Ema poate fi  şi  un împrumut recent 
din  onomastica  occidentală,  în  care  caz 
originea  sa  este  cu  totul  alta.  Frecvent  în 
apusul Europei, Emma aparţine antroponimiei 
germanice  şi  este  corespondentul  masc. 
Immo,  atestat  încă  din  sec.  7.  Dintre 
numeroasele şi  diferitele ipoteze propuse de 
specialişti este de menţionat aceea care vede 
în  Immo  un  hipocoristic  al  unui  compus  cu 
Irmin  –  element  frecvent  în  onomastica 
germană  şi  identic  cu  numele  vechiului  zeu 
germanic  al  forţei  (irmin  „puternic,  grandios,  
proeminent).
Cartea veche  56.   Cre tini adev ra i. ş ă ţ
Constantin cel Mare ca împ rat a vrut s -ă ă
i cunoasc  sfetnicii. De aceia leş ă -a zis : „Cei 

care  sunte i  cre tini,  s  p r si i  slujbele,ţ ş ă ă ă ţ  
fiindc  Sfatul  trebuie  slujit  numai  deă  
slujba i  ale i  dintre  majoritateaş ş  
cet enilor”.  Majoritatea  cet enilor  eraăţ ăţ  
p gân . ă ă Deci numai p gânii s  r mân  înă ă ă ă  
slujbe i cre tinii cari se lap d  de Hristos.ş ş ă ă  
Dar  cre tinii  au  preferat  s  r mânş ă ă ă 
cre tini.  Ei  s-au  retras  din  slujbeleş  
împ r e ti i s-au mul umit cu hot râreaă ăţ ş ş ţ ă  
Împ ratului  c  de  acum  înainte  nu  voră ă  
mai fi prigoni i. ţ
Slujba ii  p gâni,  se  bucurau  de  aceastş ă ă 
m sura luat  împotriva cre tinilor. ă ă ş
Dar,  îndat  ce  s-a  f cut  alegerea  întreă ă  
cre tini i p gâni, în întreaga împ r ie, s-ş ş ă ă ăţ
a  adresat  tuturor  cre tinilor  slujba i,  cuş ş  
aceste  cuvinte  :  „Voi  care  p r si i  cur ileă ă ţ ţ  
împ r e ti pentru Hristos, sunte i oameniă ăţ ş ţ  
lumina i  i  de  caracter.  Un  împ rat  areţ ş ă  
nevoie de astfel de oameni, ca s  aib  peă ă  
cine  se  rezema”.  De  aceia,  a  reprimit  în 
slujb  pe to i  care fuseser  credincio i luiă ţ ă ş  
Hristos,  fiindc  cineă  poate fi  credincios  lui 
Hristos,  este  credincios  i  Împ ratului.  ş ă Iar 
pe  slujba ii  p gâni,  cari  se  bucuraser  oş ă ă  
clip  de  nenorocul  cre tinilor,  i-aă ş  
îndep rtat,  fiindc ,  cine  se  bucur  deă ă ă  
nenorocirea  altuia,  acela  nu  poate  fi  un 
vrednic slujba  al Împ ratului. ş ă  

„Căutaţi  pe  Domnul  câtă  vreme  se  poate 
găsi ...”.  (Isaia 55 : 6) Va exista şi un  prea 
târziu !     

Iertat
Când,  după  moartea  unui  medic  scoţian, 
registrele acestuia au fost cercetate, au fost 
descoperite  mai  multe  chitanţe,  tăiate  cu  o 
cruce şi adnotate astfel : 
„Iertat – prea sărac ca să plătească”. 
Soţia  medicului,  însă,  a  ţinut  neapărat  ca 
toate  acele  chitanţe  să  fie  achitate  şi  a 
înaintat proces. 
Când  cazul  a  fost  prezentat  în  instanţă, 
judecătorul nu a pus decât o întrebare : 
„Este acesta scrisul soţului dumneavoastră ?” 
„Da”, a răspuns femeia. 
„Nu  este  curte  judecătorească  pe  pământ 
care să declare datorie ceea ce a fost iertat  
odată”. Domnul Isus a achitat plata păcatului 
tău.  Eşti  tu gata să vii  înaintea Lui  şi  să te 
pocăieşti  cerându-I iertare ?
A ierta înseamnă  :  „A scuti  pe cineva de o  
pedeapsă, a trece cu vederea vina, greșeala  
cuiva, a nu mai considera vinovat pe cineva”.
• „Dacă iertaţi oamenilor greşelile  lor,  şi  

Tatăl  vostru  cel  ceresc  vă  va  ierta 
greşelile  voastre.  Dar  dacă  nu  iertaţi  
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru  
nu vă va ierta greşelile voastre”. (Matei 6 
: 14 – 15)

• „Şi,  când staţi în picioare de vă rugaţi,  
să  iertaţi  orice aveţi  împotriva  cuiva,  
pentru  ca  şi  Tatăl  vostru  care  este  în  
ceruri  să  vă  ierte  greşelile  voastre”. 
(Marcu 11 : 25)

• „Să  ştiţi,  dar,  fraţilor,  că  în  El  vi  se  
vesteşte  iertarea  păcatelor  ;  şi  oricine  
crede este iertat prin El de toate lucrurile  
de care n-aţi  putut fi  iertaţi  prin Legea 
lui Moise”. (Faptele Ap. 13 : 38 - 39)

Versetul s pt mânii ă ă
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea ; ci  

fii o pildă pentru credincioşi :
 în vorbire, în purtare, în dragoste, în  

credinţă, în curăţie”. 
I Timotei 4 : 12


