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Ce eveniment crezi că reprezintă ?

  Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.
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Editorial. Viaţa între lupi ! (V)

3. III. Cea de-a treia caracteristică a unui creştin este puritatea / inocenţa. 
Domnul Isus le-a spus ucenicilor : „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul 

lupilor. Fiţi,  dar, înţelepţi  ca şerpii  şi  fără răutate [gr.  akeraioi,  puri,  inocenţi] ca 
porumbeii”. (Matei 10 : 16) 

În limba greacă akeraioi, este format din a – (particula negaţiei) şi un derivat 
din  kerannumi  (cuvântul  se traduce literal cu  ne-amestecat). Paharul în care se află 
numai un singur fel de lichid este neamestecat. Omul akeraioi este : inocent, inofensiv. 

În limba română cuvântul  inocent înseamnă : „Curat la suflet, căruia nu i se 
poate imputa nimic ; care exprimă nevinovăție ; candid. Din lat. innocens”. (Dex)

În Noul Testament, acelaşi cuvânt este folosit doar o dată, în Filipeni 4 : 15 : 
„ ...  ca să fiţi fără prihană şi curaţi  [gr.  akeraioi, inocenţi], copii ai lui Dumnezeu,  
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în  
lume”. Un cuvânt asemănător mai este scris într-un singur loc din Noul Testament. 

În Romani 16 : 19, unde scrie : „Mă bucur, dar, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi  
în ce priveşte binele, şi proşti [gr.  akeraious, inocenţi] în ce priveşte răul”. Creştinul 
nu se pricepe la făcut de rele, fiind exact ca o oaie care nu muşcă ... ci lasă de la ea !

În viaţă, creştinul poate să aibă probleme pe drept, sau pe nedrept : „Nimeni  
din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se  
amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie  
ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta”. (I Petru 4 : 15 - 16)

Ce trebuiau să înţeleagă apostolii, din cuvintele Domnului Isus ? A) Ei aveau 
să fie permanent  în pericol de moarte, fiindcă plecau între lupi, (oameni fără frica de 
Dumnezeu), iar lucrul acesta s-a adeverit, chiar din noaptea prinderii Domnului Isus ! 

Cu  ajutorul  lui  Dumnezeu, 
cateheza  se  va  ţine  şi  astăzi  13 
Decembrie 2015, de la orele 17,00.

                      Anunţuri : 
• Programul slujbelor de sărbători este următorul : 
- Joi, în data de 24 Decembrie 2015, de la 17 – 19. 
- Vineri (25 Decembrie 2015) : 9 – 12 şi 18 – 20. 
- Sâmbătă 26 Decembrie 2015 :  9 – 12 şi 18 – 20. 
- Duminică 27 Decembrie 2015:  9 – 12 şi 18 – 20. 
Copiii vor cânta joi, (25 Dec. 2015), dimineaţa.
• Cu  ocazia  sărbătorilor  prilejuite  de  Naşterea 
Domnului Isus, vă dorim multe binecuvântări !



B) Trebuiau să îndrăznească. Domnul Isus avea să le mai explice : „În lume 
veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. (Ioan 16 : 33) C) Creştinul 
are nevoie de Isus şi trebuie ca în relaţia cu semenii să trăiască cu nevinovăţie. 
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Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :
•  ADUMIM  =  1.  Pământ  roşiatic,  Pământ 
însângerat.  2.  Potecă roşie.  3. Cei roşii,  Pete 
roşii.  O  cărare  care  urcă  între  Ierihon  şi 
Ierusalim (Iosua 15 : 7).
• AFARAS  = Altă formă a cuvântului Afarsac. 
Numele unui ţinut din Babilon (Ezra 4 : 9). 
• AFARSAC = 1.  Purtători de turban (cuvânt 
persan).  2.  Trimis,  Împuternicit.  Ţinut  în 
Babilon sau Persia (Ezra 6 : 6).
•  AFEC  =  1.  Fortăreaţă  (Loc  întărit).  2. 
Furtună, Torent puternic.  Numele mai multor 
cetăţi (I Samuel 4 : 1, 29 : 1, Iosua 12 : 18, I 
Regi 20 : 26, 2 Regi 13 : 17).

Proverbe latine despre faptă bună
• Arată fapte, nu vorbe.
• Buna intenţie are valoare de faptă.
• Faptele vorbesc de la sine.
• Nu cine a făcut, ci ce a făcut interesează.
• De ce să ascult vorbe de vreme ce am în 
faţă faptele ? 
•  Cine  a  făcut  o  faptă  bună  să  nu  o 
trâmbiţeze, să vorbească despre ea cel ce a 
fost ajutat.
• Socotesc că trebuie să apreciem faptele şi 
nu vorbele.
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

 Povestiri cu tâlc  
Albert Elbers era un adolescent foarte rău. 
Nici în timpul serviciului militar nu s-a 
schimbat. Colegii îl ocoleau din cauza 
înjurăturilor sale, superiorii îl dojeneau, dar 
Albert râdea. 
Într-o duminică s-a dus cu compania lui la 
biserică. Şedea indiferent. Dar deodată i s-
a schimbat poziţia nepăsătoare. 
Predicatorul povestea despre un soldat 
care a fost rănit aşa de grav la gură, încât 
a trebuit să-i fie amputată limba. 
Înainte de a-l adormi, chirurgul i-a spus : 
„Vei fi mut pentru tot restul vieţii tale. 
Gândeşte-te care să fie ultimele tale 
cuvinte“. Soldatul s-a gândit mult. 
Pironindu-şi ochii la medic, a bolborosit: 
„Lăudat să fie Isus Hristos !“. 
Aceste cuvinte l-au impresionat pe Albert. 
Acest Nume a fost mereu pe buzele lui, 
dar numai ca înjurătură. Dacă el ar fi 
trebuit să se supună unei astfel de operaţii, 
atunci probabil ar fi strigat pentru ultima 
oară acest Nume ca o înjurătură. 
Ultimele cuvinte ale unui soldat i-au trezit 
conştiinţa. (Întâmplări preluate de pe : 
www.ilustratiicrestine.wordpress.com)

Renumitul profesor şi scriitor dr. David 
McLennon ne spune povestea primului său 
loc de muncă, într-o băcănie din orăşelul 
natal. Asta se petrecea pe vremea când nu 
apăruseră supermarketurile. 
La vârsta de 13 ani a fost angajat pentru 
diverse treburi mărunte. David urma să 
măture pe jos, să pună cumpărăturile 
clienţilor în pungi, să aşeze marfa pe 
rafturi. Într-o duminică l-a auzit pe 
proprietar spunând unui vânzător : „A 
venit vremea să facem inventarul.” 
Cuvântul acesta însă nu figura în 
vocabularul tânărului David şi când a găsit 
un moment prielnic, a mers la proprietar, 
un bătrânel molcom, şi l-a întrebat : 
„Domnule, ce este acela un inventar ?” 
Proprietarul i-a explicat că inventarul este 
acel moment când faci o listă cu toate 
lucrurile pe care le-ai avut ... Pentru 
fiecare va veni o zi a inventarului vieţii. 
Numai cu ajutorul lui Isus poţi ieşi bine !

•  Eustaţiu.  Numele personal  gr.  Eustáthios 
(spre  deosebire  de  noi,  grecii  foloseau  şi 
forma  feminină  Eustáthia)  este  o  formă  a 
onomasticii  creştine  pe  baza  adjectivului 
eustathés „constant,  stabil,  ferm,  statornic”. 
(cuvântul  este  compus  din  eu-  „bine”  şi 
radicalul  verbal  sta-,  de  origine  indo-
europeană  şi  reprezentat  în  apoape  toate 
limbile  acestei  familii,  inclusiv  româna).  Din 
punct de vedere al semnificaţiei,  Eustáthios 
corespunde lat. Constans (→Constantin). 
Un alt  nume de aceeaşi  origine,  Eustáhios, 
este foarte puţin diferit ca formă, dar cu totul 
deosebit din punct de vedere etimologic (fiind 
un  compus  din  eu-  şi  stahys „spic”,  adj. 
eustahys însemnând probabil „roditor” ...

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

Iertarea
În  autobiografia  sa,  filosoful  quaker  Rufus 
Jones  povesteşte  un  incident  din  copilărie, 
care  deşi  pare  minor,  a  marcat  probabil 
momentul de cotitură din viaţa sa. 
Într-o zi părinţii i-au spus să stea acasă şi să 
plivească buruienele de pe lotul de napi, cât 
timp ei aveau să lipsească. 
Tocmai  se  apucase  de  treabă,  când  nişte 
prieteni au venit şi l-au convins să meargă cu 
ei  la  pescuit,  sub  cuvânt  că  la  întoarcere 
aveau să-l ajute la treabă. Însă, aşa cum ştie 
orice  pescar,  este  imposibil  să  ţii  socoteala 
timpului în timp ce dai cu undiţa, şi mai ales 
când peştele muşcă. 
Când Rufus s-a întors în sfârşit acasă, după 
ce se întunecase, mama îl aştepta. Fără să-i 
spună nimic, l-a dus în camera lui. 
Băiatul ştia foarte bine ce i se cuvenea, aşa 
că nici nu a încercat să se scuze. 
„Atunci, o minune s-a întâmplat.  Mama m-a 
aşezat pe un scaun, a îngenuncheat în faţa  
mea,  şi-a aşezat  mâinile asupra mea şi  i-a 
spus Domnului totul despre mine. 
I-a spus ce anume visa ea pentru mine. I-a 
descris băieţelul şi bărbatul speranţelor ei. I-a  
spus  lui  Dumnezeu  ce  anume  aşteptase 
mereu de la mine şi cum acum îi înşelasem 
speranţele. 
„Oh,  Doamne,  ia  pe  fiul  meu  şi  fă  din  el  
băiatul  şi  bărbatul  planurilor  Tale.”  Apoi  s-a 
plecat  spre  mine,  m-a  sărutat  şi  m-a  lăsat  
singur cu Dumnezeu”.
În Numeri (14 : 19 – 20), este redată rugăciunea 
lui  Moise,  (precum  şi  răspunsul  lui 
Dumnezeu) : „Iartă, dar, fărădelegea poporului  
acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai  
iertat poporului acestuia din Egipt până aici.”
Şi Domnul a zis : „Iert cum ai cerut”. Iertarea 
pentru  păcatele  înfăptuite  o  poţi  primi  de  la 
Dumnezeu chiar acum. Roagă-L pe Dumnezeu !

Versetul s pt mânii ă ă

„Înţelepciunea care vine de sus este, întâi,  
curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 

înduplecat, plină de îndurare şi de roade 
bune, fără părtinire, nefăţarnică”. Iacov 3:17

Cartea veche  72. Cunoa terea de sine. ş

Regele  Cyrus,  care  se  afla  pe  tronul 
Persiei cu vre-o 500 ani mai bine înainte 
de  Hristos,  cheam  odat  la  sfat  peă ă  
sfetnicii  s i  invitând i pe în elep ii  riiă ş ţ ţ ţă  
s  ia parte la consf tuire. ă ă
Domnise déjà de 50 de ani i acum voiaş  
s  aud  din gura înv a ilor un cuvântă ă ăţ ţ  
de m gulire. ă
Regele  roag  pe  înv a i  s  facă ăţ ţ ă ă 
socoteala, câte zile a tr it el, urmând caă  
dup  r spunsul  înv a ilor  s  se  ină ă ăţ ţ ă ţ ă 
sfatul. Înv a ii se retrag din adunare iăţ ţ ş  
constat , c  regele a tr it numai 50 deă ă ă  
zile, c ci pân  a nu se sui pe tron a tr ită ă ă  
doar  pentru sine,  iar  ca rege numai la 
ziua  onomastic ,  deciă  odat  pe  an  î iă ş  
aducea aminte de popor i îi f cea bine. ş ă
Regele  s-a  mâhnit  foarte  mult  de 
r spunsul  în elep ilor,  prin  care  a  fostă ţ ţ  
ajutat a a de bine în a se cunoa te cuş ş  
adev rat pe sine. ă
Dar  noi  cre tinii  avem  numai  s  neş ă  
bucur m  de  ajutorul  ce  ni-l  dau  ceiă  
drep i  i  desinteresa i  cu  judecata  lorţ ş ţ  
despre noi, în a ne judeca pe noi în ineş  
cu  adev rat  judecat ,  c ci  ziceă ă ă ă  
apostolul  :  ”Dac  ne-am fi  judecat  peă  
noi  în ine  n-am  fi  judeca i  ş ţ de  c treă  
Dumnezeu”. (1 Cor. 11 :  31)


