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Editorial. Când totul pare a fi pierdut ! (II) 

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” ! I Samuel 25 : 6

frica.  13 Dar  îngerul  i-a  zis  :  „Nu  te  teme 
Zahario  ;  fiindcă  rugăciunea  ta  a  fost  
ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un 
fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. 14 El va fi  
pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi  
mulţi se vor bucura de naşterea lui. 15 Căci va 
fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin,  
nici  băutură  ameţitoare  şi  se  va  umple  de 
Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.  16 
El  va  întoarce  pe  mulţi  din  fiii  lui  Israel  la  
Domnul Dumnezeul lor.  17 Va merge înaintea 
lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să  
întoarcă  inimile  părinţilor  la  copii  şi  pe  cei  
neascultători  la  umblarea  în  înţelepciunea  
celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un  
norod bine pregătit pentru El.”  18 Zaharia a 
zis  îngerului  :  „Din  ce  voi  cunoaşte  lucrul  
acesta  ?  Fiindcă  eu  sunt  bătrân,  şi  nevasta  
mea  este  înaintată  în  vârstă.”  19 Drept 
răspuns, îngerul i-a zis : „Eu sunt Gabriel care 
stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-
ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bună.  20 
Iată că vei fi mut şi nu vei putea vorbi, până în  
ziua  când  se  vor  întâmpla  aceste  lucruri,  
pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor  
împlini la vremea lor.” 21 Norodul însă aştepta 
pe  Zaharia  şi  se  mira  de  zăbovirea  lui  în  
Templu.  22 Când a ieşit afară, nu putea să le 
vorbească ; şi au înţeles că avusese o vedenie  
în  Templu.  El  le  făcea  semne  întruna  şi  a  
rămas mut. 23 După ce i s-au împlinit zilele de  
slujbă, Zaharia s-a dus acasă.  24 Peste câtva 
timp, Elisabeta, nevasta lui ... (Cont. în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Luca

CAPITOLUL 1
Cuvânt înainte

1 Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o  
istorisire amănunţită despre lucrurile care s-
au petrecut  printre noi,  2 după cum ni le-au 
încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la  
început  şi  au ajuns slujitori  ai  Cuvântului,  3 
am  găsit  şi  eu  cu  cale,  preaalesule  Teofile,  
după ce am făcut  cercetări  cu de-amănuntul  
asupra  tuturor  acestor  lucruri  de  la  obârşia 
lor, să ţi le scriu în şir unele după altele,4 ca 
să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor  
pe care le-ai primit prin viu grai.

Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul
5 În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un 
preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia.  
Nevasta lui era din fetele lui Aaron şi se  
chema Elisabeta. 6 Amândoi erau neprihăniţi  
înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată 
toate poruncile şi toate rânduielile Domnului.  
7 N-aveau copii, pentru că Elisabeta era 
stearpă; şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8 
Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui  
Dumnezeu, la rândul cetei lui, 9 după obiceiul  
preoţiei, a ieşit la sorţi să intre să tămâieze în  
Templul Domnului. 10 În ceasul tămâierii,  
toată mulţimea norodului se ruga afară. 11 
Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui  
Zaharia şi a stat în picioare la dreapta 
altarului pentru tămâiere. 12 Zaharia s-a 
înspăimântat, când l-a văzut  ; şi l-a apucat 

             II. Dumnezeu poate schimba şi binele în rău !
Dumnezeu poate schimba răul în bine dar există şi situaţia inversă :

• „Se culcă bogat şi moare despuiat ; deschide ochii şi totul a pierit”. (Iov 27 : 19) 
Aşa i s-a întâmplat împăratului Belşaţar, (care avea planuri de viitor, dar nu ştia 
că  ...  nu mai avea viitor)  :  „Dar chiar în  noaptea aceea,  Belşaţar,  împăratul  
haldeilor, a fost omorât”. (Daniel 5 : 30) 

• În vremea secerişului : „Samuel a strigat către Domnul, şi Domnul a trimis chiar  
în ziua aceea tunete şi ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul şi de  
Samuel”. (I Samuel 12 : 18) 
Între binecuvântările bonus, poporul evreu avea promisiunea că Dumnezeu nu va 

da ploaie în timpul secerişului :  „ ...  şi nu zic în inima lor : „Să ne temem de Domnul  
Dumnezeul  nostru care dă ploaie  la  vreme,  ploaie  timpurie  şi  târzie  şi  ne păstrează  
săptămânile hotărâte pentru seceriş”. (Ieremia 5 : 24) 

În Deuteronom 28 : 12 scrie : „Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, 
cerul, ca să trimită ţării tale  ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor 
tale ... ”. În Levitic 26 : 4, promisiunea era : „ ... vă voi trimite ploi la vreme ... ”. 

Ploaia  care  nu  este  la  locul  ei,  (de  exemplu  :  inundaţia sau  ploaia  venită  în  
perioada seceratului),  are menirea de-a arăta oamenilor, că au probleme spirituale. De 
ce ?    Fiindcă Dumnezeu este Cel ce dă ploaia. Domnul Isus spunea : „ ...  să fiţi fii ai  
Tatălui vostru care este în ceruri ; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste  
cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. (Matei 5 : 45)

Despre proorocul Samuel avem notat că le-a cerut contemporanilor lui  : „Acum 
mai aşteptaţi aici ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voştri. Nu  
suntem noi la seceratul grânelor ? Voi striga către Domnul, şi va trimite tunete şi ploaie. 

Să ştiţi atunci şi să vedeţi cât de rău aţi făcut înaintea Domnului, când aţi cerut  
un împărat pentru voi.” Samuel a strigat către Domnul, şi Domnul a trimis chiar în ziua  
aceea tunete şi ploaie. Tot  poporul  a avut  o mare frică de Domnul şi de Samuel”.  (I 
Samuel
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Dicţionar de antonomază                Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche 139. Încrederea în Dumnezeu 
Un  b iat  s rac  se  ruga  de  o  doamn  s -iă ă ă ă  
îng due  s  cur easc  de  z pad  trepteleă ă ăț ă ă ă  
casei.  Doamna  îi  r spunse  :  „ă O  po i  face,ț  
pentruca  e ti  în  adev r  foarte  s racș ă ă ”. 
Doamna  i-a  spus  aceste  cuvinte  auzindu-i 
m rturisirea  proprie,  c  e  foarte  s rac  i  îlă ă ă ş  
întreb  : „ă E ti tu câteodat  descurajat i teș ă ș  
temi  tu  c  Dumnezeu  te  va  l sa  s  fiiă ă ă  
fl mând  ?ă ”  Feciorul  r spunse  uitându-seă  
drept : „Crezi Dumneata, c  Dumnezeu m-ară  
l sa s  duc foame, dac  cred într-însul i facă ă ă ș  
ce pot ?” S  ne încredem în Dumnezeu i să ș ă 
facem lucrul nostru.

Proverbe latine despre natură
• Lucrurile fireşti nu sunt ruşinoase. • Munca 
îţi oferă ceea ce natura îţi refuză. • Niciodată 
natura nu ne îndeamnă la ceva şi raţiunea la 
altceva. • Nimeni nu poate îndepărta ceea ce 
a creat natura.  •  Pururi să te fereşti de omul 
pe care natura l-a însemnat cu un semn urât.
•  Puterea  ocrotitoare  a  naturii.  •  Natura  se 
mulţumeşte  cu  puţin.  •  Obişnuinţa  se 
manifestă ca şi o a doua natură. • Nu  numai 
calităţile înnăscute, ci şi învăţăturile creează 
deprinderi.  •  Chiar  de  ai  goni-o  cu  furca, 
natura  se  va  întoarce  în  goană.  •  Firea 
omului  îl  atrage  spre  vechile  deprinderi.  • 
Natura fiecărui om îl  face să se simtă bine 
într-un  anumit  fel.  •  Fiecare  îşi  urmează 
natura  sa.  •  Este  foarte  greu  să  transformi 
caracterul  cuiva.  •  Fenomenele  naturii  se 
învaţă  mai  uşor  din  văzute  decât  din 
explicaţii.  •  Natura  ne-a  pus  la  dispoziţie 
principiile ştiinţei, dar nu ne-a dat de-a gata 
şi  cunoştinţele  !  (Din  Proverbe şi  cugetări  
latine, Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
A (se) vinde pe un blid de linte – Expresia, 
foarte  veche  şi  răspândită,  vine  din  Biblie, 
care  era  pe  vremuri  singura  carte  pe  care  o 
învăţau  şi  ...  neştiutorii  de  carte.  În  Biblie 
scrie  că  Esau,  întâiul  născut  al  patriarhului 
Isac,  revenind  într-o  zi  acasă  de  la  câmp, 
obosit şi înfometat, i-a cerut lui Iacob, fratele 
său  geamăn,  să-i  dea  şi  lui  să  mănânce  din 
lintea pe care acesta o gătise. Iacob, care încă 
din  pântecele  mamei  se  afla  într-o  mare 
rivalitate cu Esau, a fost de acord să-i dea un 
blid de linte, dar cu condiţia ca fratele său să-i 
cedeze în schimb dreptul de primogenitură (de 
întâi născut), care la orientali, ca şi la casele 
domnitoare,  era  legat  de  anumite  privilegii. 
Târgul s-a făcut ...  Expresia înseamnă :  a te 
vinde pentru o nimica toată !

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMIHUR  = 1.  Apărătorul şi  puterea mea 
(este Domnul). 2.  Popor nobil, Poporul meu 
este nobil.  3.  Omul nobilimii.  Un împărat al 
Gheşurului (II Samuel 13 : 37). • AMINADAB 
= 1.  Popor ales,  Neam ales. 2.  Poporul meu 
este voitor, larg. 3. Poporul meu este liber. 4. 
Omul dărniciei. (Exod 6 : 23, Numeri 1 : 7) ...

•  Gherasim  :  Rar  ca  prenume  în  onomastica 
contemporană  (mai  cunoscut  ca  nume  de 
familie),  Gherasim  reproduce  numele  pers.  gr. 
Gerasimos (pron. Gherasimos) atestat destul de 
târziu  în  izvoare.  Apropiat  de  vb.  Gerairo  -  „a 
onora,  a  respecta,  a  prețui”,  Gerasimos  avea 
semnificația  originară  „respectabil,  onorabil”. 
Ceva  mai  frecvent  este  în  răsărit,  unde  a  fost 
preluat  de  popoarele  slave  prin  intermediul 
cărora  Gherasim  intră  și  în  onomastica 
românească.  În  secolele  următoare  se 
înregistrează și formele  Gherase  (mai răspândit 
și mai frecvent), Gherasăm, Garasim, Gherasin, 
Harasim.

Versetele săptămânii   Psalmul 32:1-2
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel  
cu păcatul acoperit ! Ferice de omul căruia 
nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea  ...”. 

32Un pictor  a  făcut  odată  o  pictură  cu  titlul  : 
„Casa păcii".  Era  mare  şi  solidă  ca  o  arcă. 
Culorile  erau  deschise  şi  armonice.  Tabloul 
degaja o atmosferă de pace. 
Un băieţel privi tabloul cu atenţie. Deodată îl 
întrebă pe tatăl său : „Tăticule, în acest tablou 
lipseşte ceva. Lipseşte clanţa de la uşă. Cum 
poate pacea să intre în această casă ?" 
Tatăl, nu puţin uimit, răspunse : „Cu siguranţă 
că pictorul nu a uitat clanţa, ci pur şi simplu a  
lăsat-o  deoparte.  Pacea  vine  în  casă  doar 
dacă îi deschidem uşa din interior şi dacă o 
lăsăm să locuiască la noi".

Un cuvânt de rămas bun !
După  moartea  lui  Baden-Powell,  fondatorul 
mişcării  SCOUT, printre documentele sale s-a 
găsit  şi  ultimul  său mesaj  adresat scoutiştilor. 
Acesta a fost următorul : Dragi scoutişti !
În piesa de teatru "Peter Pan", pe care cred că 
o  cunoaşteţi,  şeful  piraţilor  tocmai  îşi  scrie 
testamentul  din  teama  ca,  venindu-i  ceasul 
morţii, să nu mai aibă timp pentru acest lucru.  
Mie  mi  se  întâmplă  ceva  asemănător.  Ce-i  
drept,  încă  nu  mă  aflu  pe  patul  morţii,  dar 
această  zi  nu  mai  este  departe.  De  aceea, 
vreau  să  vă  mai  adresez  încă  un  cuvânt  de 
rămas bun. Luaţi aminte, sunt ultimele cuvinte 
pe care le mai ascultaţi  de la mine. Reflectaţi  
profund la ele! 
Am dus o viaţă foarte fericită şi doresc fiecăruia  
dintre voi o viaţă care să se deruleze la fel de 
minunat.  Cred  că  Dumnezeu  ne-a  aşezat  în 
această lume ca să fim fericiţi şi să ne bucurăm 
de viaţă. Faptul de „a fi fericit" nu vine de la „a fi  
bogat" şi nici de la „a avea succes" la locul de 
muncă, cu atât mai puţin de la „a fi indulgent"  
cu sine însuşi. Voi veţi face un pas spre fericire 
dacă veţi avea grijă de sănătatea şi soliditatea 
voastră, ca să fiţi pregătiţi pentru viaţă şi să vă 
puteţi  bucura  de  viaţă  ca  nişte  adevăraţi  
bărbaţi. Fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi şi folosiţi  
totul  spre  binele  comun.  Priviţi  la  părţile  
luminoase şi nu la cele întunecoase. Dar pe cel  
mai bun drum spre fericire  merge acela care 
face fericit pe altul. Încercaţi să lăsaţi această  
lume puţin mai bună decât aţi găsit-o. Şi atunci  
când vă va veni rândul, veţi muri cu conştiinţa  
împăcată că nu aţi pierdut timpul, ci că aţi făcut  
tot binele posibil - inclusiv prin felul vostru de a 
fi gata mereu - ca să trăiţi şi să muriţi fericiţi ...
Dumnezeu să vă ajute în toate.

Cum pot fi mântuit ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi  au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:23)

Samuel 12 : 16 – 18).
Ploaia cerută de Samuel nu era o binecuvântare. Ploaia la netimp arată exact acest 

lucru : omul s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu !  Atunci când un om are probleme, (în 
mod constant), ar trebui să-şi facă o radiografie spirituală. Cum se face ? 
             În Biblie sunt scrise cuvintele lui Dumnezeu : „Niciunul nu intră în sine însuşi 
...”. (Isaia 44 : 19) Ce putem înţelege din aceste cuvinte ? Trebuie să ne reamintim că omul 
este format din duh, suflet şi trup. Apostolul Pavel le scria creştinilor din Tesalonic : 
         „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin ; şi  duhul vostru,  sufletul 
vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus  
Hristos”.  (I  Tesaloniceni  5  :  23).  Atunci  când  fac  lucruri  pentru  care  conştiinţa  mă 
condamnă, voi avea o nelinişte interioară. Cumva eu sunt şi judecătorul (în duhul meu) dar 
şi inculpatul (ce păstrează în suflet, amintirea răului făcut) ... (Continuarea în nr. viitor)

Povestiri cu tâlc  
„Bună ziua !”, zise micul prinţ. „Bună ziua”, zise 
acarul.  „Ce  faci  aici  ?”,  întrebă  micul  prinţ. 
„Triez călătorii în teancuri de câte o mie”, zise 
acarul.  „Şi  expediez  trenurile  care-i  poartă 
când la dreapta, când la stânga”.
Alături  trecu  un  rapid  cu  ferestre  luminate  şi 
bubuitul lui  ca de tunet făcu să se cutremure 
cabina acarului. 
„Sunt tare grăbiţi”,  zise micul prinţ.  „Ce caută 
oare  ?  Asta  n-o  ştie  nici  omul  de  pe 
locomotivă ?”, 
„Nu”, zise acarul.  Şi un alt  rapid cu ferestrele 
luminate trecu bubuind în sens opus. 
„Se şi întorc ?”, întreabă micul prinţ. „Sunt alţii”, 
zise acarul. „Aceştia vin în locul celorlalţi”. 
„Nu le place acolo de unde vin ?” 
„Niciodată nu eşti mulţumit, oriunde te-ai afla”, 
zise acarul.
Şi  iarăşi  bubui  alături  un  al  treilea  rapid  cu 
ferestre luminate. 
„Aceştia  îi  urmăresc  pe  călătorii  dinaintea 
lor  ?”,  întrebă  micul  prinţ.  „Ei  nu  urmăresc 
nimic”, zise acarul. „Dorm înăuntru sau stau şi  
cască”.(Sursa ambelor întâmplări : internetul)
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