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 Timotei 1 : 13, unde apostolul Pavel îşi aminteşte că : „... mai înainte eram un 

hulitor, un prigonitor şi batjocoritor [gr. hybristēn]. Dar am căpătat îndurare, 

pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă !”. Aici termenul este tradus cu 

insolent, un alt sinonim al lui obraznic.  

 În  latină, insolentia înseamnă : lipsă de 

măsură, neruşinare, obrăznicie.  

 În ebraică, sinonimul este nabal : 

nesăbuit, nătâng, pripit, smintit, necugetat. Acest 

cuvânt este folosit de 18 ori în V.T. Aşa este 

numit de ex. Amnon, în II Samuel 13 : 13, unde 

Tamar îi spune : „tu vei trece drept un mişel în 

Israel”.  

 Nabal este folosit de două ori, în Isaia 32 

: 5, 6. În v. 6, avem şi o definiţie : „ ... nebunul 

spune nebunii, şi inima lui gândeşte rău, ca să 

lucreze în chip nelegiuit şi să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase 

lihnit sufletul celui flămând şi să ia băutura celui însetat”. 

 

SFATUL COPIILOR 

 Dragi copiii în acest număr vom vorbi despre înțelepciune.Biblia 
spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii.Căutați să fiți calculați 
în toate lucrurile!... 

Cum?...iubiți-L pe Dumnezeu și temeți-vă de El astfel veți dobândi 
înțelepciunea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? 

 „Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru 

Templu au venit la Petru şi i-au zis:„Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” 

„Ba da”, a zis Petru.” (Matei 17 : 24 – 25). 

 Petru spune : „Ba da !”, şi era un Da, spus prea uşor, dar Domnul 

Isus, (imediat după ce Petru intră în casa în care se afla Isus, probabil casa 

lui Petru, sau a socrilor lui - a se vedea Matei 8 : 5, 14 şi 17 : 24 şi 25), nu îl 

mustră, ci îl ajută să înţeleagă realitatea.  

 Poate noi, în locul lui Isus, fiind puşi în acea situaţie, i-am fi spus : 

„Nu ştii că stăm rău cu banii ?”, dar Isus, ceea ce i-a învăţat pe ucenici prin 

Cuvânt, i-a ajutat şi cu fapta. Domnul Isus a spus : „Felul vostru de vorbire 

să fie : „Da, da ; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău” 

(Matei 5 : 37).  

 Domnul i-a învăţat că Da-ul trebuie să rămână Da şi  îl ajută pe 

Petru să se ţină de promisiunea făcută ! Lecţia pentru noi este că Dumnezeu 

ne ajută să ne ţinem de cuvântul scris, (Biblia), precum şi de cuvântul pe 

care noi îl rostim ! Isus era/ este Cuvântul Întrupat şi ne ajută şi pe noi, să 

dăm un trup Cuvântului ! Să-L întrupăm prin vieţile noastre ! 

În Isaia 42 : 19 – 20 scrie : „Cine este orb, dacă nu robul Meu, şi 

surd ca solul Meu pe care îl trimit Cine este orb ca prietenul lui  Dumnezeu, 

şi orb ca robul Domnului? 

Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele ... ”. Este o promisiune valabilă şi 

pentru, (sau contra) reclamelor de azi : adică să vezi ... şi totuşi să nu vezi /  

să nu te laşi influenţat, sau defectat, de ultimele oferte, (gen pomul 

cunoştinţei şi efectele benefice pe care le are consumarea acestui fruct etc.)  

Toate aceste oferte îl vor duce la incapacitate de plată, pe cel care 

nu vrea, sau nu poate încă să spună Nu - ul ! Aceasta era situaţia în care se 

afla Petru, după răspunsul pripit ! Avea de făcut o plată ... dar nu avea banii 

necesari !  

 Tare cred, că această întâmplare a avut loc în România, în 2014, prin 

ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

Câți oameni, din cei 

care au ieșit din 

Egipt, au intrat în  

Canaan? 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 

Luni:serviciu de rugăciune si studiu-18
00

-20
00                                           

                                    

Miercuri:repetiție cor-18
00

                                                                       

Joi:serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

                                   

Duminică:dimineață-serviciu de evanghelizare-8
00

-12
00

 

                  după-amiază-serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

 

Adresă : Reșița ; Strada Castanilor  Nr. 119 



luna martie ... a acelui an ! Insolvenţa este locul în care ajunge „X”, sau 

Petru, din cauza faptului că nu vrea să refuze, să spună Nu -ul salvator ! 

 „ ... du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni 

întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, 

pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27). Atenţie : Trebuia să ia doar 

banul nu şi portofelul, adică peştele ! 

 În Eclesiastul 3 : 6 este scris : „şi pierderea îşi are vremea ei ... ”. 

Dacă punem acest verset alături de : „ştim că toate lucrurile lucrează 

împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele 

celor ce sunt chemaţi după planul Său” 

(Romani 8 : 28), putem înţelege, într-o mică 

măsură, cum lucrează Dumnezeu ! Uneori : 

 pierdem exact cât are nevoie altul,  

 exact la momentul potrivit, iar  

 găsitorul duce pierderea, exact acolo 

unde este / era nevoia ! 

 Domnul Isus îi spune : „ ... trage 

afară peştele care va veni întâi” ! În cazul lui 

Petru, peştele era sinonimul bancomatului, 

din care poţi să scoţi exact suma de care ai 

nevoie la un moment dat. De aici putem 

învăţa şi faptul că : venitul creştinului este 

ţinut strict sub control ! 

 Dar Isus, a hotărât şi suma pe care trebuia să o da Petru, din ceea ce 

avea să primească şi anume 100 % ! Poate s-a gândit : „De ce nu-mi dă 

Domnul ceva mai mult ?” Portofelul era şi este la Dumnezeu, nu se afla şi 

nu se află în posesia omului ... lui i se dă cât îi este îngăduit de sus, iar omul 

credincios ştie că : „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.” (Ioan 

3 : 27). 

 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

Un grup de doctori a fost întrebat în legătură cu emoţiile care produc cele 

mai multe boli. Răspunsul lor a fost: "mânia şi refuzul de a ierta", pentru că, în 

timp acestea eliberează toxine letale în organism. De aceea Pavel a scris: "Mâniaţi-

vă şi nu păcătuiţi". Să n-apună soarele peste mânia voastră..." (Ef. 4:26) Dacă vei fi 

tratat rău, ce ar trebui să faci? Urmează aceşti patru paşi: 

 1) Confruntă; există momente, locuri şi modalităţi adecvate de a face acest 

lucru. Înainte de a trece la acţiune, roagă-te şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi 

călăuzească gândurile şi cuvintele. Apoi mărturiseşte lucrurile care-ţi apasă 

sufletul, pe un ton calm, lipsit de     

accente critice. Apoi, lasă totul în 

seama lui Dumnezeu; El va face o 

treabă mai bună decât tine în a 

schimba lucrurile; 

 2) Eliberează; nu numai că 

Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii 

pe alţii, dar totodată, ne dă şi harul 

de a face asta. Chiar dacă o persoană 

iese de sub pedeapsa ta, nu înseamnă că a 

ieşit şi de sub a lui Dumnezeu. El va trata 

persoana respectivă în mod corespunzător  

caracterului Său, obţinând  rezultatele scontate - lucru pe care tu nu-l poţi face.  

 3) Aminteşte-ţi frecvenţa cu care te iartă Dumnezeu; Pavel a scris: 

"Iertaţi... precum v-a iertat şi Domnul..." Când eşti tentat să-ţi lingi rănile sau să 

loveşti înapoi, aminteşte-ţi preţul plătit de Isus pentru păcatele tale. Privind 

lucrurile din această perspectivă, vei putea ierta pe oricine. 

 4) Roagă-te pentru ofensator. A ierta înseamnă a refuza să-i permiţi celui 

ce te-a rănit să mai facă acest lucru. Dumnezeu a spus:"... rugaţi-vă pentru cei ce 

vă asupresc şi vă prigonesc..." (Matei, 5:44) Dacă nu arăţi milă, viaţa devine un 

cerc al resentimentelor şi răzbunărilor. Însă umblând în iubire, vei experimenta 

libertatea. 

 

STUDIU BIBLIC- Obrăznicia 

 „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, 

Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 

Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire ... sunt obraznici [gr. hybristas] ... 

Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt 

vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le 

fac.” (Romani 1 : 28 – 30, 32). 

 Conform DEX, obraznic este cel : „Lipsit de respect, de rușine ; nerușinat, 

impertinent, insolent, arogant”. Sinonime sunt : arogant, necuviincios, 

nerespectuos, sfidător, sfruntat, trufaș, țanțoș, tupeist.   

 În N.T. acest cuvânt este folosit numai de două ori, în Romani 1 : 30 şi în I  
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1 Timotei 4:7 


