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Editorial. O întâmplare incredibilă ! (II)

 

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

  Isus propovăduieşte la Nazaret
16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi,  
după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în  
sinagogă. S-a sculat să citească, 17 şi I s-a dat  
cartea  prorocului  Isaia.  Când a  deschis-o,  a  
dat  peste  locul  unde  era  scris  :  18 „Duhul  
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns  
să vestesc săracilor Evanghelia ; M-a trimis să  
tămăduiesc  pe  cei  cu  inima  zdrobită,  să 
propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi  
orbilor căpătarea vederii ; să dau drumul celor  
apăsaţi  19 şi  să  vestesc  anul  de  îndurare  al  
Domnului.” 20 În urmă, a închis cartea, a dat-
o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce  
se  aflau  în  sinagogă  aveau  privirile  pironite  
spre  El.  21 Atunci  a  început  să  le  spună  :  
„Astăzi  s-au  împlinit  cuvintele  acestea  din 
Scriptură  pe  care  le-aţi  auzit.”  22  Şi  toţi  Îl  
vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de  
har care ieşeau din gura Lui şi ziceau : „Oare  
nu este acesta feciorul lui Iosif ?” 23 Isus le-a 
zis  :  „Fără  îndoială,  Îmi  veţi  spune  zicala  
aceea : „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi” ;  
şi Îmi veţi zice : „Fă şi aici, în patria Ta, tot ce  
am  auzit  că  ai  făcut  în  Capernaum.” 24 
„Dar”,  a  adăugat  El,  „adevărat  vă  spun  că 
niciun proroc nu este primit bine în patria lui.  
25 Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui  
Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie  
trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete  
mare  peste  toată  ţara,  erau  multe  văduve  în 
Israel  ;  26 şi  totuşi  Ilie  n-a  fost  trimis  la  
niciuna din ele ... ”. (Cont. în numărul viitor)
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Ispitirea lui Isus Hristos
4 Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va  
trăi numai cu pâine,  ci  cu orice cuvânt care  
iese din gura lui Dumnezeu.”  5 Diavolul L-a 
suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă 
toate împărăţiile pământului 6 şi I-a zis : „Ţie  
Îţi  voi  da  toată  stăpânirea  şi  slava  acestor 
împărăţii  ;  căci  mie  îmi  este  dată  şi  o  dau 
oricui  voiesc.  7 Dacă,  dar,  Te  vei  închina  
înaintea  mea,  toată  va  fi  a  Ta.”  8  Drept  
răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano !  
Este  scris  :  „Să  te  închini  Domnului  
Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.” 9 
Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat  
pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis :  
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos  
de aici ;  10 căci este scris :  „El va porunci  
îngerilor Lui să Te păzească” ;  11 şi : „ei Te 
vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu  
piciorul de vreo piatră.” 12 Isus i-a răspuns :  
„S-a  spus  :  „Să  nu  ispiteşti  pe  Domnul  
Dumnezeul  tău.”  13  După  ce  L-a  ispitit  în  
toate felurile, diavolul a plecat de la El, până 
la o vreme.  

Isus în Galileea
14 Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în  
Galileea  şi  I  s-a  dus  vestea  în  tot  ţinutul  
dimprejur.  15 El  învăţa  pe  oameni  în  
sinagogile lor şi era slăvit de toţi.

            Familia Bergs o iubea pe micuţă şi s-au îngrijorat la gândul s-o lase în Africa. Fetiţa 
neavând niciun act,  fiind născută acolo,  era imposibil  să  părăsească Africa.  După multe  şi 
laborioase străduinţi, au reuşit totuşi să plece toţi trei în America.

Nemaivoind s-o expună pe Aggie la pericolul ce-o putea aştepta în Africa, au renunţat 
şi ei să mai meargă înapoi, mutându-se de la misiune la sediul central al misiunii. Aşadar Aggie 
a crescut mare în Dakota de Sud. 

Ca adolescentă, a vizitat Colegiul Central de Nord din Minneapolis. Acolo a întâlnit 
un tânăr, numit Dewey Hurts, cu care s-a căsătorit apoi.

Anii au trecut. Lucrarea lor a fost binecuvântată de Dumnezeu, având parte de bucurie 
în activitatea lor pastorală. Aggie a dat naştere la o fetiţă, pe urmă la un băiat. 

Între  timp,  soţul  ei  a  devenit  preşedintele  Colegiului  Creştin  din  Câmpul 
Seattle  (Washington de Sud), iar Aggie a fost fascinată de gândul de a-şi căuta rădăcinile din 
Suedia. Într-o zi a găsit în cutia ei poştală o revistă religioasă în limba suedeză. 

Ea nu avea habar cine a pus-o în cutia lor de scrisori şi nu înţelegea niciun cuvânt din 
text. Răsfoind paginele ei, deodată atenţia i-a fost atrasă de o poză, care arăta o cruce pe care 
scria  :  Svea  Flood. Aggie  s-a  urcat  cât  putea  de  repede  în  maşina  ei  şi  s-a  dus  direct  la 
Universitate, căutând un profesor care ştia suedeza şi pe care ea îl cunoştea, şi l-a rugat să-i 
traducă articolul.

„Ce scrie aici ?”, a întrebat ea. Instructorul i-a spus sumar : „Este despre un cuplu 
misionar,  venit  în  N´dolers  cu  ani  în  urmă … despre  naşterea  unei  fetiţe  albe  ….  despre 
moartea unei femei tinere… despre un băiat tânăr african, care l-a primit pe Hristos … după 
aceea şeful  tribului  i-a  permis băiatului,  care a  devenit  între timp profesor,  să construiască 
o şcoală în comună la ei ... cum copiii şi părinţii de acolo au devenit creştini. Azi, numai în 
acea comună, sunt şase sute de creştini … Toate acestea datorită sacrificiului făcut de David şi 
Svea Flood”. 
            La nunta lor de argint, soţii Hurts au primit ca şi cadou de la Colegiu un drum plătit în  
Suedia, pentru amândoi. Aggie l-a găsit pe tatăl ei, cei patru fraţi ai ei şi pe sora ei cea mică. 
Toţi erau extrem de amărâţi şi supăraţi pe Dumnezeu şi certaţi şi între ei. Ei îl urau pe tatăl lor. 
Când Aggie a întâlnit-o pe sora sa, ea a strigat : „Toată viaţa mea am visat despre tine. (Cont.)
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Anunţuri :                                      Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche       154. L comiaă  
Negrii tiu prinde maimu ele cu iste ime. Ei leagş ţ ţ ă 
de un arbore un s cule  de piele în care pun orez,ă ţ  
mâncarea predilect  a maimu elor. ă ţ
S cule ul  are numai atâta deschiz tur ,  ca s  seă ţ ă ă ă  
poat  vârî mâna goal  a unei maimu e, nu îns  iă ă ţ ă ş  
atunci când e plin  cu orez. ă
Biata  maimu  îns ,  apucând  orezul  în  pumn,ţă ă  
pentru toat  lumea nu i-ar l sa prada din mân .ă ş ă ă  
Astfel  se  prinde  în  curs  i  venind  omul  dină ş  
ascunz toare, de i maimu a ip , sare i se zbate,ă ş ţ ţ ă ş  
cade în prinsoare amar  numai i numai, pentrucă ş ă 
nu se poate desp r i de prada ei. ă ţ
S  nu  ne  prind  i  pe  noi  dragostea  lacom  aă ă ş ă  
banului  i  s  nu  ne  duc  în  robia  patimilorş ă ă  
pierz toare de suflet i trup.ă ş
Apostolul  Pavel  îi  scria  lui  Timotei  :  „Căci  
iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor ;  
şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de  
la  credinţă  şi  s-au  străpuns  singuri cu  o 
mulţime de chinuri”. (I Timotei cap. 6 : 10)

Proverbe latine despre pace
• Dacă doreşti linişte, potoleşte-ţi limba care 
vorbeşte  prea mult.  •  Dacă vrei  să  trăieşti 
bucuros şi liniştit  – în pace – evită cearta, 
procesele,  rivalitatea  şi  insultele.  •  E  mai 
bună şi mai folositoare o pace sigură decât 
speranţa într-o victorie. • Pacea – aducătoare 
de  fericire  –  se  potriveşte  oamenilor,  iar 
furia  sălbatică,  animalelor.  •  Pacea  aduce 
foloase omenirii, căci şi iubirea a apărut în 
timp de pace. • Săracul se bucură de linişte 
chiar  şi  pe  un  drum  ameninţat  de  hoţi.  • 
Omul înţelept trebuie să încerce mai întâi să 
rezolve toate prin bună înţelegere şi nu prin 
arme. • În război nu există nici o salvare ; de 
aceea noi toţi cerem de la tine pace. • După 
ce pustiesc  totul,  spun că  aceasta-i  pace  !
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Audiatur et  altera  pars  sau Audi  alteram 
partem  (lat.  „Să  fie  ascultată  şi  cealaltă 
parte”,  sau  „Ascultă  şi  cealaltă  parte”). 
Filozoful şi  scriitorul  Seneca,  care a trăit  pe 
vremea  împăratului  roman  Nero,  a  folosit 
aceste cuvinte în tragedia sa  Medeea (act. II, 
sc.  2).  Expresia a avut mai întâi  un caracter 
judiciar,  în  scopul  audierii  ambelor  părţi  în 
proces.  Cu  timpul,  semnificaţia  s-a  extins, 
aplicându-se până astăzi la orice neînţelegere, 
la orice conflict, în sensul că trebuie ascultate 
toate părţile în litigiu,  pentru a putea judeca 
temeinic şi fără părtinire.
 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  AMOŢ  =  1.  Tare,  Robust,  Bărbătesc, 
Zdravăn,  Curajos,  Statornic.  2. Popor  al 
ostenelii.  Tatăl  proorocului  Isaia  (II  Împăraţi 
19 :  2,  20).  •  AMPLIAT  = 1.  Mărit,  Lărgit, 
Mai  larg.  2. Omul  lumii  (cosmosului), Om 
mare. Un creştin din Roma (Romani 16 : 8). • 
AMRAFEL  =  1.  Dădător  de  legi,  Trimisul 
legii.  2.  El vorbeşte întunecos.  3.  Aprod.  4. 
Destăinuitor  de  secrete. Un  împărat  al 
Şinearului, adică al Babilonului (Facerea 14 : 1, 
cunoscut în istorie sub numele Hammurabi).

•  Sâmbăta  viitoare  8  Octombrie  2016,  de  la 
orele 10,00 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. 
• Sâmbătă 19 Noiembrie 2016, de la orele 17,00 
în  cadrul  Bisericii  Cezareea,  cu  ajutorul  lui 
Dumnezeu va fi Conferinţa Judeţeană a Familiilor 
Creştine din Caraş-Severin. Invitat este pastorul 
Iosif Anca din Arad. Vă aşteptăm cu drag !
 Versetele săptămânii   

„Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să 
asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o !” 

I SAMUEL 1 : 17

O învăţătoare lucra în grădina sa într-o după-
amiază  de sâmbătă.  Întâmplător  zări  cum o 
elevă de-a ei de doisprezece ani trecea prin 
faţa porţii. 
Fiindcă copila arăta tristă, o chemă înăuntru. 
Fetiţa îi povesti despre o decepţie îngrozitoare 
care  putea  compromite  întreaga  ei  viaţă. 
Atunci  învăţătoarea  o  conduse  pe  fetiţă  în 
bucătărie, luă o ceaşcă şi turnă îi ea apă, apoi 
o întrebă : 
- „Ceaşca este plină sau goală ?" 
- „Şi una şi alta", răspunse fetiţa. 
-  „Ai  dreptate”,  confirmă  învăţătoarea.  „Vezi  
tu, la fel şi viaţa omului nu este plină şi nici 
goală. Fiecare dintre noi are bucuriile şi grijile  
sale  şi,  dacă  viaţa  este  tristă  sau  fericită,  
depinde numai de predispoziţiile noastre”.

Leneşul 
Într-o  familie  rămăseseră  doar  şapte  fraţi  la 
casă.  Şase  din  cei  şapte  fraţi  merseră  la 
muncă,  iar  cel  de-al  şaptelea  se  îngrijea  de 
gospodărie. 
Când cei şase fraţi  se întorceau obosiţi de la 
muncă, găseau casa aranjată, mâncarea gata 
pusă  pe  masă  şi  totul  era  pus  la  locul  său. 
Aceştia  erau  bucuroşi  şi-l  apreciau pe  fratele 
lor.
Unul din cei şase voia însă să fie mai deştept 
decât ceilalţi şi-i puse celui de-al şaptelea frate 
numele de : „Leneşul”. 
El voia ca şi acesta să meargă la treabă cu ei 
şi  să-şi  câştige  astfel  pâinea  cea  de  toate 
zilele. Acest nume, din păcate, a avut priză la 
ceilalţi fraţi ai săi. 
Deci l-au silit să-i  însoţească la treabă. Astfel 
aceşti  fraţi  trăiră  o  experienţă  surprinzătoare. 
Când se întorceau obosiţi de la treabă, nimeni 
nu-i  întâmpina  cu  un  zâmbet  ;  nici  o  mână 
binevoitoare nu se îngrijea de cele ale casei ; 
nici o masă nu era cu bucate aşternută.
Acum observară  cât  de  rău  procedară  luând 
această misiune de la fratele lor. 
Simţindu-se cu musca pe căciulă, recunoscură 
fapta  lor  rea  şi  hotărâră  ca  încă  din  ziua 
următoare  cel  de-al  şaptelea  frate  să-şi  reia 
fosta misiune în primire. 
Fericirea  pierdută  a  celor  şapte  fraţi  se 
reîntoarse cu binecuvântările sale. Astfel şi-au 
reluat traiul lor în linişte, pace şi înţelegere. 
În Psalmul 1 : 1 scrie că este : „Ferice de omul 
care  nu  se  duce  la  sfatul  celor  răi,  nu  se  
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază  
pe scaunul celor batjocoritori !” Uneori sursa 
nefericirii suntem noi înşine... prin ce spunem !

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)

Obişnuiam să întind o hartă a lumii pe jos şi luând o maşinuţă mergeam pe ea căutându-te”.
Sora ei şi tatăl ei nu-şi vorbeau, dar ea i-a promis că o ajută să se întâlnească. David 

Flood îmbătrânise mult, distrugându-se cu alcoolul. Nu de mult avusese un accident vascular 
celebral şi făcuse cataractă.

Ajungând acolo,  Aggie  l-a  căutat  pe  tatăl  ei  adevărat.  Între  timp David  Flood  se 
recăsătorise şi  mai avea patru copii.  Mereu amărât,  avea o regulă în familia  lui  :  „Nu era 
permis să se pomenească numele lui Dumnezeu în casa lui, pentru că Dumnezeu îi răpise tot  
ce avusese”.  
              După o întâlnire mişcătoare cu fraţii şi sora ei, Aggie le-a spus că ar dori să-l vadă pe 
tatăl ei. „Tu poţi vorbi cu el”, îi spuseră ei, „cu toate că este foarte bolnav acum. Dar tu trebuie  
să ştii că îndată ce el aude pe cineva rostind numele lui Dumnezeu, îşi iese din minţi”. Dar 
Aggie nu s-a lăsat abătută. Ea a intrat în apartamentul murdar, în dezordine, unde zăceau peste 
tot sticle de băuturi goale, împrăştiate, s-a apropiat de patul bătrânului ... (Cont. în nr. viitor)

Povestiri cu tâlc  În China trebuia să aibă loc o 
sărbătoare, o nuntă. Mirii erau foarte săraci. De 
aceea  pe  invitaţia  trimisă  fiecărui  invitat 
scriseră ca fiecare să binevoiască să aducă cu 
sine câte o sticlă de vin. 
Acesta urma să fie turnat într-un butoi mare la 
intrarea  în  sala  nunţii.  În  cele  din  urmă sosi 
momentul  festiv.  Se  adunară  cu  toţii  şi 
servitorul scoase vin din butoiul cel mare. 
Dar, spre uimirea loc, când au vrut să guste din 
vin împreună cu tinerii căsătoriţi, să-i felicite şi 
să  bea,  atunci  observară  că  fiecare  avea  în 
paharul său apă. Tuturor le păru rău de acest 
incident, căci cu toţii gândiseră : 
„A, o sticlă de apă, pe care o voi turna în butoi,  
nu  se  va  cunoaşte  şi  nimeni  nu  va  observa 
acest lucru !” Din nefericire, cu toţii gândiseră 
la fel. Toţi voiau să sărbătorească pe costurile 
celorlalţi. Şi aşa, marea şi frumoasa sărbătoare 
aşteptată  nu  a  mai  putut  să  aibă  loc. (Sursa 
întâmplărilor : internet)
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