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Editorial. Viaţa între lupi !

1. Importanţa echipei. Domnul Isus nu a spus : „Iată, Eu  te trimit ca pe o 
oaie în mijlocul lupilor. Fii, dar, înţelept ca şarpele şi fără răutate ca porumbelul”. Nu 
a  folosit  singularul,  ci  pluralul.  Şi  pe  cei  doisprezece  ucenici,  iar  apoi  şi  pe  cei 
şaptezeci de ucenici i-a trimis tot doi câte doi : 

„Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte 
doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate”. (Marcu 6 : 7)  În Luca 10 : 1 scrie 
că : „După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte  
doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El”.

Eficienţa echipei este arătată în Deuteronom 32 : 30 unde scrie :  „Cum ar 
urmări unul singur o mie din ei şi cum ar pune doi pe fugă zece mii, dacă nu i-ar fi  
vândut Stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul ?”

În cartea Dezvoltă liderii din jurul tău, autorul John C. Maxwell, scria că : 
„La un târg din Vestul Mijlociu, s-au adunat nenumăraţi spectatori pentru o  

demonstraţie de modă veche, cu cai de povară, (se pun diverse greutăţi pe o sanie  
trasă de cal). 

Calul  care  a  câştigat  întrecerea a  tras  o  sanie  încărcată  cu 2.000 de  kg.  
Următorul cal câştigător se situase foarte aproape, la 1.990 de kg. Unii şi-au pus  
întrebarea cât  ar  fi  putut  trage cei  doi  cai  dacă erau înhămaţi  la  aceeaşi  sanie.  

Separat, ei totalizau 3.990 de kg, însă împreună au putut trage o greutate de  
peste 6.800 de kilograme !” 

Eclesiastul în capitolul 4 : 9 – 12, notează :  „Mai bine doi decât unul, căci iau  
o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică  
unul pe altul ; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice.  

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  08 
Noiembrie 2015, de la orele 17,00.

                      Anunţuri : 
• Pentru o comunicare mai eficientă, a fost deschis 
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.



Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să 
se încălzească dacă e singur ? Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i  
stea împotrivă ; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor”. (Continuarea în nr. viitor) 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
• ADNA = 1.  Plăcere, Bucurie, Drăgălăşenie. 
2. Odihnă.  3. A te desfăta este Dumnezeu.  4. 
Moliciune.  5 . Plăpând.  6.  Mărturie veşnică. 
Numele mai multor israeliţi (II Cronici 17 : 14, 
Ezra 10 : 30).
•  ADNAH  = 1.  Pacea mea,  Liniştea  mea.  2. 
Moliciune. Aşa se numeau mai mulţi israeliţi (I 
Cronici 12 : 20, Neemia 12 : 15). 
• ADON (CHERUB ADON)  = 1.  Domn, Baza 
sau Temelia Domnului.  2. Tare.  Localitate în 
Babilon (Neemia 7 : 61).
•  ADONIA  = 1.  Iehova este Domnul, Iehova 
este Stăpânul meu (II Samuel 3 : 4, II Cr. 17:8).

Proverbe latine despre experienţă
•  Experienţa  ne  învaţă  printr-o  durere  pe 
care o plătim.
• Faptele care ne fac rău, ne fac să căpătăm 
experienţă.
• Este înţelept cel care trage învăţăminte din 
păţania altuia.
• Experienţa este cel mai bun îndrumător în 
orice dificultate.
• Cunosc (foarte) bine necazurile, am învăţat 
să-i ajut pe cei nenorociţi.

 Povestiri cu tâlc  
Alături de cârciumarul bogat locuia un 
ţesător sărac. Acesta deţinea puţină 
avere, dar era mereu vesel şi în 
fiecare seară cânta : 
„Tată, Îţi mulţumesc“. Cârciumarul a 
ascultat mirat deseori cântarea 
ţesătorului. Într-o zi l-a întrebat pe 
vecinul lui :
– Aţi primit aşa de mult de la 
Dumnezeu, ca să cântaţi în fiecare 
seară : „Tată, Îţi mulţumesc?” Meseria 
dumneavoastră vă aduce puţin venit,  
aveţi o familie mare de hrănit şi cred 
că de multe ori trebuie să economisiţi. 
– E adevărat, vecinule, a spus 
ţesătorul, dar în legătură cu 
mulţumirea, lucrurile stau aşa. Noi Îi  
mulţumim lui Dumnezeu pentru ce 
avem, căci ne bucurăm de ceea ce ne 
dă, iar, pentru ceea ce nu avem, 
mulţumim de asemenea lui  
Dumnezeu, căci nu avem nevoie de 
ceea ce nu ne dă. (Preluat de pe : 
www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

Pe când era doar un copilaş, Charles 
Lamb a fost dus de sora lui, Mary, la o 
plimbare ... în cimitir. 
Băieţelul foarte precoce citea cu glas 
tare epitafele laudative de pe pietrele 
funerare şi care comemorau pe cei 
decedaţi drept : „virtuoşi”, „caritabili”, 
preaiubiţi” şi tot aşa. 
Ieşind din curtea cimitirului, micuţul 
Charles a întrebat : „Mary, dar unde 
sunt îngropaţi toţi cei care nu au fost  
cuminţi ?” (Charles Lamb (1775-1834), 
a fost poet, eseist şi critic literar). Ei 
citeau despre cei care au trăit înaintea 
lor, iar pentru noi ... ei nu mai sunt de 
mult. Şi despre noi cândva, poate se 
va vorbi ! Întrebarea este : Ce rămâne 
după ... atunci când nu voi mai fi ?

•  Emil.  Prenume  frecvent  astăzi,  Emil şi 
Emilia,  corespund  unor  foarte  vechi  nume 
gentilice  romane.  Aemilia era  la  Roma una 
dintre  cele  mai  vechi  şi  strălucite  ginţi 
patriciene,  împărţită  în  multe  ramuri  ...  Încă 
din  antichitate  Aemilius era  apropiat  de 
aemulus „emul”,  aemulor „a  emula”,  dar  cu 
siguranţă  că  nu  este  vorba  decât  de  o 
etimologie  populară.  Mai  târziu,  pe  baza 
formei  mai  vechi  Aimilios,  s-au  încercat 
explicaţii fie prin gr. aimylios „duios, blând”, fie 
prin  gr.  homos „asemănător”.  Hipocoristice 
curente,  (din  gr.  hypocorisma „vorbire 
mângâietoare”)  sunt  :  Emilian,  Ema,  Milica, 
Mica,  iar la masc. Milică, Miluţ, Miluţă.
Cartea veche  

56. Cre tinul adev rat ş ă
O  sentinel  st tea  la  poarta  unei  c z rmi.ă ă ă ă  
Deodat  veni  un  c pitan.  Sentinela  prezentă ă ă 
onorurile i st tu apoi ca o statu . Aceasta seş ă ă  
petrecuse în câteva clipe. Atunci c pitanul zise :ă  
Tinere  :  onorurile  tale  sunt  frumoase  dar  eu 
voesc ceva mai mult : voesc s  intru pe poartaă  
cazarmei. Soldatul deschise atunci poarta.
A a i noi, avem nu numai s  d m cinste, i sş ş ă ă ş ă 
ne  pro ternem  înaintea  Domnului  nostruş  
Hristos când vine i bate la u a inimii noastre,ş ş  
ci trebuie s -i i deschidem, ca s  intre în inim . ă ş ă ă

61. Cru area ţ
Un locuitor  dintr-un ora  oarecare,  î i  pierduş ş  
toat  averea i r mase cu o spuz  de copii deă ş ă ă  
cari însu i trebuia s  îngrijeasc , fiindc  so ia-iş ă ă ă ţ  
murise.  Nu-i  r mase  decât  s  ia  împrumută ă  
pentru a începe un nego . Plec  deci la un omţ ă  
bogat, pe care nu-l cuno tea, spre a solicita unş  
împrumut. Ajungând la u a bogatului, s  sfiaş ă  
s  intre, c ci auzi de afar , cum bogatul certaă ă ă  
cu asprime pe servitoare, pentruc  pusese preaă  
multe lemne în sob . i-a luat totu i inima înă Ş ş  
din i i a intrat în casa bogatului, care cu multţ ş ă 
amabilitate îi  puse la  dispozi ie  un împrumutţ  
de 2000 de lei f r  dobând . S racul, mirat deă ă ă ă  
cele  întâmplate,  împ rt i  gândul  ce-lă ăş  
st pânea,  când  asculta  la  u a  bogatului  i-lă ş ş  
auzia  c - i  certa  servitoarea.  Bogatul  ziseă ş  
atunci s racului : ă Nu te mira de purtarea mea, 
c ci  numai  cru ând,  azi  câteva  buc i  deă ţ ăţ  
lemne, mâine altele, zile, s pt mâni, luni i aniă ă ş  
de-arândul,  am putut  strânge suma, pe care 
azi cu bucurie i-o împrumutţ . 

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

Câinele
Cu nouăzeci de ani în urmă, un câine a intrat 
în curtea unui spital  coordonat de misionari 
din Shanghai (China). 
Căutând după ceva de mâncare în cutia cu 
gunoi, a dat peste o carte veche desfăcută în 
multe părţi. 
A luat una din acestea şi s-a dus cu ea într-o 
cazarmă  militară  din  apropiere.  Soldaţii  au 
observat imediat prada sa. Curioşi,  i-au luat 
câinelui  foile  tipărite  şi  au  început  să  le 
citească. 
Era  vorba  despre  o  parte  dintr-o  Biblie  în 
limba  chineză,  şi  anume  din  Vechiul 
Testament.  Soldaţii  au  citit  cu  mare  interes 
istoriile biblice vechi, cât de minunat a condus 
Dumnezeu pe oamenii credinţei. 
Spre  întristarea  lor,  cartea  era  foarte 
incompletă. Dar pe bună dreptate bănuiau, că 
câinele  găsise  foile  în  curtea  spitalului  din 
apropiere. De aceea au cerut acolo o carte 
completă, o Biblie întreagă. 
Directorul spitalului le-a dat soldaţilor imediat 
mai multe exemplare. Dar acestea nu au fost 
suficiente,  pentru  a-i  mulţumi  pe  toţi,  care 
doreau să citească Cuvântul lui Dumnezeu. 
A trebuit să se procure pentru ei încă de trei 
ori Biblii. Încetul cu încetul au început tot mai 
mulţi soldaţi să participe la orele biblice, care 
aveau loc în spital. 
Mai târziu a fost invitat un misionar, care le-a 
explicat vestea bună despre Isus Hristos, şi 
mulţi soldaţi L-au primit pe Domnul în viaţa lor 
... În Filipi, un temnicer a întrebat :
„Domnilor,  ce  trebuie  să  fac  ca  să  fiu 
mântuit ?” Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede 
în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta”. 
(Faptele  Apostolilor  16  :  30  -31)  Când  ÎL 
chemi pe Domnul Isus, din toată inima vei fi 
mântuit. Fă acest lucru acum !

Versetele s pt mânii ă ă
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi  
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 

blând şi smerit cu inima ; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre”. (Matei 11 : 28 -29)

”. 


