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ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

Pe vremea cărui 

împărat a fost luat 

Israel în robie de 

către babilonieni? 

„Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea !” „Nu vreau”, i-a 

răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a 

dus. S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot 

aşa. Şi fiul acesta a răspuns : „Mă duc, 

doamne !” Şi nu s-a dus. Care din 

amândoi a făcut voia tatălui său ?” 

„Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a 

zis : „Adevărat vă spun că vameşii şi 

curvele merg înaintea voastră în 

Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan 

a venit la voi umblând în calea 

neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar 

vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, 

nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.” (Matei 21 : 28 - 32). 
(continuare în Numărul 13) 

SFATUL COPIILOR 

 Dragi copilași astăzi vom vorbi despre  respectul față de 

bătrâni.Respectul pentru cei în vârstă reprezintă un avantaj foarte mare  pentru 

noi copilașii deoarece Biblia  ne spune că sfatul bătrânilor este important în 

viețile noastre.Dumnezeu să fie ajutorul vostru...și nu uitați!....iubiți și veți 

respecta! 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Avraam ... cel de azi ! 

(continuare din  Numărul  Anterior) 

3. Jertfa nu este adusă în orice loc. Deşi Dumnezeu este omniprezent, EL îi 

cere lui Avraam o anumită „locaţie” pentru jertfa personală. Contează locul, chiar 

dacă logica nu putea explica atunci, şi acest : De ce ? De abia peste ani, s-a putut 

înţelege de ce a trebuit mers acolo. S-a dovedit că nu a fost o pretenţie a Lui 

Dumnezeu, doar pentru a pune pe drum un om în vârstă. Un adevăr Biblic este : 

„Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” (Ioan 13 : 7).   

 Aceasta este informaţia pe care i-o dă Domnul Isus lui Petru, fără alte 

precizări suplimentare. Cantitatea de informaţie pe care Dumnezeu ne-o dă este 

suficientă. EL ne cere şi nouă ascultarea, nu înţelegerea cererilor Lui ! 

 4. „ ... unde este mielul pentru arderea de tot ?” (Geneza 22 : 7). Făcându-I 

voia ajungi să înţelegi anumite lucruri spirituale. Lecţiile credinţei nu se învaţă din 

cărţi ... Nu se pricep mai întâi cu mintea. Credinţa are de-a face şi cu mintea, dar 

este localizată în inimă, în viaţa interioară. Nu ţine chiar atât de mult de raţiune. 

Fiindcă mintea cere explicaţii, pe care, tot ea trebuie să le dea. Omul credinţei este 

înţelept. El ştie că nu se pot da răspunsuri la anumite nelămuriri.  

 5. Doar Dumnezeu ştie „de ce - urile”. Şi nu ne spune decât cât vrea EL, (a 

se vedea versetele 7 şi 8 din Geneza cap. 22). Şi Avraam nici nu posteşte, nici nu 

insistă în rugăciune pentru a afla de ce trebuie Moria şi nu este bun locul unde 

locuieşte. Domnul cere ascultarea, nu înţelegerea raţională. Trăirea prin credinţă 

„nu prea are de-a face” cu trăirea prin vedere. Ele sunt tot atât de rude ca şi lumina 

cu întunericul. Voia Lui Dumnezeu este normativul pentru cel credincios.  

 Însă chiar şi sensul cuvântului credincios este denaturat. Credincios nu 

înseamnă „cu credinţa în mine”, ci având încrederea pusă în El : ”Aveţi credinţă în 

Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine”, spune Domnul Isus, în Ioan 14 : 1.  

 Nu-i încurajează pe ucenici să fie depozite de credinţă personală, adică să 

se încreadă în ei înşişi. Acest fel de credincioşi sunt diferiţi de cei care au credinţă 

în Dumnezeu. Cel rău, vine cu oferta de îndoieli. Şi când ele vin, cel mai bine este 

să ne îndoim de îndoielile noastre. Ele pot fi ireale ... Ce simţim în noi, sau ce 

gândim noi.  

 6. Ce ne spune Isus este real, Cuvântul Lui, Sfânta Scriptură. Ce să simt, 
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VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Nu-i așa?Dacă faci 

bine,vei fi bine 

primit; dar dacă faci 

rău,păcatul pândește 

la ușă;dorința lui se 

ține după tine,dar tu 

să-l stăpânești. 

Geneza 4:7 

atunci când trebuie să-L ascult, nu scrie. Nu avem notate sentimentele, sau trăirile 

interioare ale lui Avraam, prin care a avut de trecut în acele momente, (poate şi 

pentru ca să nu ni le putem lua ca normă de 

trăire interioară). Ca nu cumva să ni le facem 

normă de viaţă creştină ... unii prea  pun 

accentul pe sentimente, pe stări ! Despre aşa 

ceva nu scrie în Geneza 22, deşi ele este clar că 

au existat. 

 În Epistola către Evrei, la capitolul 11 

sunt enumeraţi oamenii credincioşi din Vechiul 

Legământ. Credincioşii obişnuiţi le spun eroi. 

Dar, şi ei erau oameni obişnuiţi, şi ce au făcut ei 

facem şi noi. Avem Acelaşi Duh care ne 

călăuzeşte, ne întăreşte, ne ajută. Aceeaşi Viaţă 

precum şi aceleaşi cereri grele pe care 

Dumnezeu ni le face. Şi noi avem jertfirile 

noastre. Timpul pe care i-L dedicăm. Munţii pe 

care trebuie să-i urcăm în singurătate ... fără 

spectatori. Nu diferă încercările, ci doar numele 

celui încercat se schimbă. Dumnezeu rămâne 

Acelaşi nu numai prin ajutorul pe care ni-l dă, ci şi în cererile pe care ni le face. 

 7. „Isus Christos este acelaşi ieri şi azi şi în veci !” (Evrei 13 : 8). Acest 

verset, de multe ori este citat greşit. El nu se referă la faptul că Domnul nu se 

schimbă în ceea ce ne poate ajuta, ci în ceea ce ne cere şi nouă. Ce le-a cerut 

înaintaşilor, (vezi versetul 7), mai - marilor, le va cere şi mai-micilor, pentru a-i 

face mari. Acesta este scopul Lui: maturizarea (a se vedea Efeseni 4 : 11 - 16). 

 Avem un standard. „Starea de om mare”, şi nu orice fel de om. Pentru că la 

maturitate, unii au doi metri, iar alţii au poate doar 1,70 m în înălţime. Oamenii 

diferă din punct de vedere al înălţimii fizice. Spiritual nu există mai multe modele, 

ci este unul singur : ”înălţimea staturii lui Christos”. Aceasta este înălţimea 

valabilă pentru toţi. Altfel spus, ea se mai numeşte şi „plinătatea” spirituală. Pentru 

creştere trebuie dat interesul personal, dar ... contează şi viaţa trăită în Biserică Lui. 
( continuare în Numărul 13) 

 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

Un om înstărit, care se număra printre creştini, se ruga deseori împreună cu 

familia sa, ca Dumnezeu să aibă milă de cei săraci şi nefericiţi. Dar când suna la 

uşa sa un om nevoiaş, el răspundea prompt că nu are nimic de dat.  

Câteodată, fiul său observa cu tristeţe astfel de scene. Apoi îl auzea pe tatăl 

său rugându-se pentru cei care duc lipsă. Într-o zi, fiul i-a spus :  

 - Tată, ce mult mi-ar plăcea să am banii tăi!  

 - Ce ai face cu ei, fiul meu ?  

 - Ţi-aş împlini rugăciunile. 

 

STUDIU BIBLIC -   Călcătorii de cuvânt

 
(continuare  din  Numărul  Anterior) 

II. Cum vede Dumnezeu încălcarea cuvântului rostit ?   

 Un exemplu negativ este Saul : „Domnul a vorbit lui Samuel şi i-a 

zis : „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi 

nu păzeşte cuvintele Mele ... Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: „Fii 

binecuvântat de Domnul ! Am păzit cuvântul Domnului ... Samuel a zis : „Îi 

plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul 

Domnului ?  Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului 

Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât 

de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât 

închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te 

leapădă şi El ca împărat.” (I Samuel 15 : 10 – 11, 13, 22  - 23). 

 III. Din ce cauze îşi încalcă un 

omul cuvântul ?  

 Poate să nu ştie care este voia lui 

Dumnezeu şi din aces motiv, ia 

hotărâri fără să Îl întrebe pe 

Dumnezeu : „Vai – zice Domnul 

– de copiii răzvrătiţi, care iau 

hotărâri fără Mine, fac 

legăminte care nu vin din Duhul 

Meu şi îngrămădesc astfel păcat 

peste păcat ! Ei se coboară în Egipt fără 

să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui faraon şi 

să caute un adăpost sub umbra egiptenilor ! Dar 

ocrotirea lui faraon vă va da de ruşine, şi adăpostul sub umbra 

Egiptului vă va da de ocară” (Isaia 30 : 1 - 3). 

 Poate să ştie care este voia Lui Dumnezeu, dar să nu vrea să ÎL 

asculte : „Un om avea doi feciori ; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis : 

) 


