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Editorial. O întâmplare incredibilă ! 

 

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

fiul lui Iosif,  25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos,  
fiul  lui  Naum, fiul  lui  Esli,  fiul lui Nagai,  26 
fiul  lui  Maat,  fiul  lui  Matatia,  fiul  lui  Semei,  
fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,  27 fiul lui Ioanan,  
fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel,  
fiul lui Neri, 28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul  
lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29 fiul  
lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui  
Matat, fiul lui Levi,  30 fiul lui Simeon, fiul lui  
Iuda,  fiul  lui  Iosif,  fiul  lui  Ionam,  fiul  lui  
Eliachim,  31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul  
lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 32 fiul  
lui  Iese,  fiul  lui  Iobed,  fiul  lui  Booz,  fiul  lui  
Salmon, fiul lui Naason, 33 fiul lui Aminadab,  
fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul  
lui Fares, fiul lui Iuda, 34 fiul lui Iacov, fiul lui  
Isaac,  fiul  lui  Avraam,  fiul  lui  Tara,  fiul  lui  
Nahor, 35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui  
Falec,  fiul  lui  Eber,  fiul  lui  Sala,  36 fiul  lui  
Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui  
Noe, fiul lui Lameh,  37 fiul lui Matusala, fiul  
lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui  
Cainan,  38 fiul  lui  Enos,  fiul  lui  Set,  fiul  lui  
Adam, fiul lui Dumnezeu.

CAPITOLUL 4
Ispitirea lui Isus Hristos

1  Isus,  plin  de Duhul Sfânt,  S-a întors de la  
Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu, 2 unde 
a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de 
zile.  N-a  mâncat  nimic  în  zilele  acelea  ;  şi,  
după  ce  au  trecut  acele  zile,  a  flămânzit.  3 
Diavolul  I-a  zis  :  „Dacă  eşti  Fiul  lui  
Dumnezeu, porunceşte ... ”.(Cont. în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
Evanghelia după Luca

CAPITOLUL 3
16 Ioan,  drept  răspuns,  a  zis  tuturor  :  „Cât  
despre  mine,  eu  vă  botez  cu  apă  ;  dar  vine  
Acela  care  este  mai  puternic  decât  mine  şi  
căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua  
încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt  
şi cu foc. 17 Acela are lopata în mână ; Îşi va  
curăţa  aria  cu  desăvârşire  şi  Îşi  va  strânge  
grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un  
foc care nu se stinge.”

Închiderea lui Ioan
18 Astfel  propovăduia  Ioan  norodului  
Evanghelia  şi-i  dădea  încă  multe  alte  
îndemnuri.  19 Dar cârmuitorul Irod, care era  
mustrat  de  Ioan  pentru  Irodiada,  nevasta  
fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care  
le făcuse, 20 a mai adăugat la toate celelalte  
rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Botezul lui Isus
21  După ce a fost botezat tot norodul, a fost  
botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis  
cerul,  22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El  
în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a  
auzit un glas care zicea : „Tu eşti Fiul Meu  
preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea  
Mea !”

Cartea neamului lui Isus Hristos
23  Isus  avea aproape treizeci  de ani  când a  
început  să  înveţe  pe  norod  ;  şi  era,  cum se  
credea,  fiul  lui  Iosif,  fiul  lui  Eli,  24 fiul  lui  
Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai

            Era anul 1921 când un cuplu misionar, David şi Svea Flood, au plecat cu băiatul lor de 
doi ani din Suedia în inima Africii – în ţara care atunci se numea Congo Belgian. Ei au fost 
însoţiţi de o altă pereche suedeză, Erickson, căutând toţi patru călăuzirea Providenţei, pentru a 
ştii încotro să se îndrepte. 
            În acele zile de consacare şi devoţiune ei au înţeles că ar fi bine să părăsească misiunea 
unde  locuiau atunci  şi  să  se  mute  într-o regiune  părăsită  şi  îndepărtată,  spre a  vesti  acolo 
Evanghelia.
            Acesta era un pas care necesita o credinţă uriaşă. Ajungând într-un sat  numit N’dolers, 
ei au fost respinşi de şeful tribului, care nu le-a dat voie să intre în satul lor, ca să nu-i sperie pe 
dumnezeii locului aceluia.  Cele două cupluri s-au hotărât să meargă cam un kilometru mai 
încolo, ridicâdu-şi acolo o colibă din pământ. 
            Ei s-au rugat pentru înlăturarea barierelor care blocau înaintarea lor, dar n-a venit niciun 
răspuns. Singurul contact ce-l aveau cu cei din sat, era cu un băiat, căruia i s-a permis să le 
aducă spre vânzare alimente de două ori pe săptămână.
        Svea, o femeie mărunţică, de 1,50 m, şi subţirică văzând că acest băiat este singurul 
african  cu care  putea  vorbi  s-a  hotărât  să-i  povestească despre Isus,  încercând să-l  câştige 
pentru El. Şi într-adevăr, a şi făcut aceasta cu tot devotamentul ei. 
           În afară de aceasta n-au avut niciun fel de încurajare. Între timp malaria a început să facă 
ravagii în micul grup, lovindu-i unul după altul. 
        În acest timp, soţii Erickson s-au săturat cât au suferit şi s-au decis să-i părăsească, 
mergând înapoi la misiune, de unde plecaseră împreună, lăsându-i pe David şi Svea singuri 
acolo, în apropiere de N’dolers.
          Peste toate celelalte, Svea a rămas şi însărcinată în mijlocul junglei sălbatice. Când a 
sosit timpul să nască, şeful tribului, fiindu-i milă de ea, a permis unei femei de acolo s-o ajute 
la naştere. Mica fetiţă născută acolo a fost numită de ea Aina. 
      Chinurile  naşterii  au  fost  prea  epuizante  pentru  organismul  slăbit  deja  de  crizele 
îndelungate de malarie al lui Svea Flood, iar naşterea a consumat ultimele rezerve ale trupului 
ei epuizat, aşa încât după şaptesprezece zile ea a decedat.
             În sufletul lui David Flood s-a năruit totul în acel moment. El a săpat o groapă  (Cont.)



De-ale copiilor ...                              Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

Anunţuri                                        Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche  153. Jur mântulă  nepotrivit 
Erau odat  doi fra i, cari din cauza mo tenirii  să ţ ş ă 
certar  i jurar  mânie pe vecie unul contra altuia.ă ş ă  
Un  vecin,  c ruia  îi  p rea  r u  de  această ă ă ă 
neîn elegere dintre fra i î i d du toat  osteneala,ţ ţ ş ă ă  
ca s -i împace. ă
Unul  dintre  fra i  era  dispus  la  împ care,  cel laltţ ă ă  
r mase înc p ânat pe lâng  jur mântul f cut iă ă ăţ ă ă ă ş  
fa  de insisten ele vecinului r spunse : „ţă ţ ă Nu m  voiă  
putea împ ca cu fratele meu, pentruc  am jurată ă  
înaintea lui Dumnezeu, c -l voiu urî cât voiu tr i,ă ă  
i  nu  voiu  vorbi  niciodat .  Pot  eu  s  fac  cevaş ă ă  

contra  jur mântului  f cut  ?ă ă ”  Plin  de  iubire  îi 
r spunse vecinul : ă
„Fiul meu ! Cum po i s  judeci atât de naiv, c  luiţ ă ă  
Dumnezeu îi poate conveni jur mântul t u f cută ă ă  
pe baza unui p cat ? Jur mântul t u e nevalabil,ă ă ă  
i  ie  nu  i-e  permis  s -l  ini.  Tu  ai  jurat  unş ţ ţ ă ţ  

jur mânt  p c tos,  i  vei  aglomera  p cat  pesteă ă ă ş ă  
p cat, dac  vei ine la jur mântul f cut !ă ă ţ ă ă ”. 
Cuvintele  aceste  î i  avur  efectul.  Înc  în  ziuaş ă ă  
aceea se împ car  cei doi fra i.ă ă ţ

Proverbe latine despre operă
•  Opera  sa  îl  recomandă  pe  orice  artist.  • 
Operă supusă unei examinări competente. • 
Am săvârşit un monument mai trainic decât 
bronzul. • Prima sursă a unei scrieri bune o 
constituie  cunoştinţele  temeinice.  • 
Meşteşugul  întrece  materialul.  •  Opera  va 
face să dăinuiască ceea ce a făcut fiecare.  • 
Orice  autor  îşi  laudă  opera.  •  E  bine  ca 
opera să fie pe măsura cuvintelor. • Aceasta-
i  strădania,  aceasta-i  opera.  •  Nici  talentul 
fără  învăţătură  şi  nici  învăţătura  fără  de 
talent nu pot crea o operă desăvârşită.  (Din 
Proverbe şi cugetări latine,  Editura,  Albatros, 
Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Audaces  fortuna  iuvat  (lat.  „Pe  cei 
îndrăzneţi  îi  ajută  norocul”)  -  varianta 
populară, după un stih din Eneida lui Vergiliu 
(cartea  X,  versul  284).  Textul  original  este 
Audentes fortuna iuvat, având acelaşi înţeles.
Vergiliu  aduce  un  elogiu  curajului,  eroii  lui 
socotind  că  zeii  îi  iubesc  şi  îi  ocrotesc  pe 
cutezători.  De  aceea  fortuna îi  însoţeşte 
pretutindeni şi-i ajută în isprăvile lor. Se ştie 
că Fortuna ... era zeiţa norocului. Cei ce evită 
folosirea expresiei, socotind că ar fi greşit să 
ne bizuim pe colaborarea norocului, trebuie să 
ştie că noroc are înţeles de succes, de izbândă. 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMORI  =  1.  Elocvent, Bogat  în  cuvinte, 
Vorbitor împotrivă, Contrazicătorul, Flecar, 
Povestitor. 2. Răzvrătit. 3. Amor. Un nepot al 
lui  Ham,  fiul  lui  Noe,  strămoşul  amoriţilor 
(Facerea  10  :  16).  •  AMORIŢI  =  1.  Cei 
vorbitori. 2. Cei arătoşi (impozanţi), Distinşi. 
3. Vârf, Pisc, Munte, Locuitori ai muntelui. Un 
străvechi  popor  canaanit  (Facerea  10  :  16,  I 
Cronici  1  :  14).  •  AMOS  =  1.  Purtător  de 
sarcini, Încărcat,  Cel  care  ia  asupra  lui, 
Îngreunat. 2. EL  (Dumnezeu) a  purtat.  3. 
Puternic. 4. Cântărit. Prooroc în Israel (Amos 
1 : 1, Evanghelia după Luca 3 : 25).

 • Sâmbătă 1 Octombrie 2016, de la ora 9,00 la 
Biserica  Izvorul  Vieţii din  Reşiţa,  va  avea  loc 
ceremonia de absolvire a promoţiei 2014 - 2016 
a  Seminarului  Penticostal din  judeţul  Caraş-
Severin, precum şi începutul de an şcolar pentru 
seminariştii din anul I.
•  Sâmbătă  8  Octombrie  2016,  tot  la  Biserica 
Izvorul Vieţii din Reşiţa, va fi Conferinţa Femeilor  
Creştine din Caraş-Severin.
• Vineri 14 Octombrie 2016, de la orele 18,00 la 
Cezareea, cu ajutorul lui Dumnezeu va fi  Seara  
de rugăciune. 
 

Versetele săptămânii   

„Căci noi suntem lucrarea [în gr. opera de 
artă] Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus  
pentru faptele bune pe care le-a pregătit  

Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”.
  Epistola către Efeseni 2 : 10 

Un  copil  a  avut  odată  un  vis  deosebit.  Se 
părea  că  era  într-un  magazin  în  care,  în 
spatele  tejghelei,  stătea un vânzător.  Acesta 
era un înger, dar copilul nu ştia. Copilul, puţin 
cam trist, îl întrebă pe înger : „Ce vindeţi aici,  
domnule  ?”  Îngerul  îi  răspunse  :  „Vând  tot  
ceea ce doriţi”.
La auzul acestor cuvinte, copilul parcă prinse 
mai mult curaj şi deveni mai deschis. Deodată 
îi spuse : „Aş dori atunci ca toţi copiii să aibă 
posibilitatea de a învăţa într-o şcoală, ca toţi  
şomerii  că  aibă  locuri  pentru  a  munci,  ca 
săracii  de la periferiile oraşelor şi  satelor să 
aibă condiţii mai bune de trai,  aş dori să nu 
mai existe ură şi războaie între popoare; da,  
aş dori pace pentru toată lumea”. 
Aici îngerul îl întrerupse şi-i spuse : „Prietene, 
tu  însă  m-ai  înţeles  greşit.  Noi  nu  vindem 
fructe, ci numai seminţe”.

Nu vreau să convieţuiesc cu aşa ceva ! 
Un  călător  indian  care  era  entuziasmat  şi 
interesat  pentru  lumea  a  treia  experimentă 
şocul culturilor. 
Deodată totul îl împovăra : clima, alte condiţii 
de cazare şi mâncare, oameni simpatici şi, de 
asemenea, închişi şi neliniştiţi. 
Totul  îi  ajunse  până  în  gât  şi,  în  sfârşit,  din 
această cauză se îmbolnăvi. El primi o cameră 
în  care  după  verificări  amănunţite,  spre 
îngrozirea  sa,  descoperi  o  şopârlă  grasă  şi 
urâtă.  El  deveni  agresiv  :  „Nu  vreau  să 
convieţuiesc cu aşa ceva în cameră”. 
Dar pe cât de mult se străduia s-o prindă, ea 
dispăru  în  spatele  unui  dulap  unde  nu  mai 
putea ajunge nimeni. Era prea mândru pentru a 
cere ajutor din partea cuiva.
În mijlocul disperării sale îi trecu prin minte un 
gând  :  „Ar  putea  să  încerce  să  iubească 
această şopârlă”. Nu era simplu. 
Dar acum când intra în cameră, în primul rând 
se uita să vadă ce face şopârla. După câteva 
zile îi dădu şi un nume. 
Cu  timpul  şopârla  deveni  o  adevărată 
parteneră de discuţie. Ieşiră astfel la iveală şi 
calităţile  pozitive  ale  ei  :  şopârla  controla 
înmulţirea  ţânţarilor.  Atunci  el  recunoscu  : 
„Problema  nu  era  din  cauza  mediului,  ci  din 
cauza lui însuşi”. Iubirea este răspunsul cel mai 
potrivit pentru rezolvarea multor  probleme.  Cu 
totul altfel ar arăta relaţiile noastre cu cei din 
jur, dacă le-am răspunde cu dragoste indiferent 
de comportamentul lor. Aşa se poate ajunge la 
creşterea calităţii vieţii. Cine ne stă împotrivă ? 
Noi înşine ! Ce pot să fac ? Să-L chem în viaţa 
mea pe  Singurul  Om care-a  dovedit  că  este 
Iubirea  întrupată,  prin  felul  în  care  S-a 
comportat cu cei ce-I făceau rău : pe Isus.

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)

rudimentară, unde a înmormântat-o pe soţia lui, care abia împlinise 27 de ani, şi luând pe cei 
doi copii ai lor s-a întors, peste munţi şi peste văi, la misiune.
            Lăsând fetiţa curând născută la soţii Erickson, scrâşnind din dinţi de durere şi disperare 
el spuse : „Eu mă duc înapoi în Suedia. Am pierdut soţia, de fetiţa mică pur şi simplu nu pot să  
am grijă. Dumnezeu mi-a ruinat viaţa”. Cu aceasta s-a îndreptat spre port, lepădând nu numai 
chemarea, dar şi pe Dumnezeu.
           În opt luni, ambii membri ai familiei Erickson, şi soţul şi soţia, au fost loviţi de o boală 
misterioasă, care le-a răpit viaţa la amândoi, în câteva zile, unul după altul. Bebeluşul a fost 
adoptat de un cuplu misionar din America, care nu după mult timp s-au întors înapoi în SUA. 
Cei doi, Anna şi Arthur Berg, care au adoptat fetiţa lui Svea, i-au schimbat numele ei suedez cu 
unul englez : „Aggie”. Aggie şi-a petrecut copilăria singură, jucându-se jocuri imaginare. Ea 
spunea că are patru fraţi şi o soră, stătea la masă cu ei, vorbea cu ei şi povestea că sora ei mică 
o caută. (Continuarea în numărul viitor)

Povestiri  cu  tâlc  A  fost  odată  un  înţelept  care 
întotdeauna  dădea  sfaturi  foarte  bune.  De  aceea, 
mulţi întrebau despre el şi creştea în ochii oamenilor. 
Acest lucru deranja aşa de mult pe conducătorii ţării, 
încât se gândiră cum să-i  pună o capcană acestui 
înţelept.
După lungi discuţii au ajuns la o idee: Cineva dintre 
ei  trebuia să se prezinte la înţelept  cu un şoarece 
ascuns  în  mână  şi  să-l  întrebe  ce  este  înăuntru. 
Dacă spune, contrar aşteptărilor, că e un şoarece, ar 
trebui să continue cu întrebarea :  „Ceea ce am în 
mână e mort sau viu ?” Dacă răspunsul ar fi : „Mort”, 
atunci ar deschide mâna cu şoarecele viu. Iar dacă 
răspunsul ar fi : „Viu”, atunci ar putea strânge pumnul 
şi şoarecele ar muri imediat.
Deci,  unul  dintre  conducători  merse  la  înţelept  şi-l 
întrebă : „Ce se găseşte în mâna mea ?” Înţeleptul 
răspunse :  „Un şoarece”.  „Este viu sau mort  ?”  La 
această întrebare bătrânul înţelept răspunse : „Dacă 
ceea ce se găseşte în mâna ta e mort sau viu, stă în  
puterea ta”. (Sursa întâmplărilor : internet)
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