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Editorial. Răul chiar ne face rău ? (III) 

 

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

din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă 
marea Tirului şi a Sidonului ca să-L asculte şi  
să fie vindecaţi de bolile lor. 18 Cei chinuiţi de  
duhuri  necurate  erau  vindecaţi.  19 Şi  tot  
norodul căuta să se atingă de El, pentru că din 
El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi.

Fericirile
20 Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii  
Săi şi a zis : „Ferice de voi care sunteţi săraci,  
pentru  că  Împărăţia  lui  Dumnezeu  este  a  
voastră ! 21 Ferice de voi care sunteţi flămânzi  
acum, pentru că voi veţi fi săturaţi ! Ferice de 
voi  care  plângeţi  acum,  pentru  că  voi  veţi  
râde !  22 Ferice de voi, când oamenii vă vor  
urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor  
lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina 
Fiului omului ! 23 Bucuraţi-vă în ziua aceea şi  
săltaţi de veselie ; pentru că răsplata voastră  
este mare în cer; căci  tot aşa făceau părinţii  
lor cu prorocii.  24 Dar, vai de voi, bogaţilor,  
pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea ! 25 
Vai de voi care sunteţi sătui acum ! Pentru că 
voi veţi flămânzi ! Vai de voi care râdeţi acum,  
pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui ! 26 
Vai de voi,  când toţi  oamenii  vă vor  grăi  de  
bine !  Fiindcă  tot  aşa făceau părinţii  lor  cu 
prorocii mincinoşi !

Iubirea vrăjmaşilor
27 Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi :  
Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce 
vă  urăsc,  28 binecuvântaţi  pe  cei  ce  vă  
blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău  
cu voi.                         (Continuarea în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 6
Omul cu mâna uscată

7  Cărturarii  şi  fariseii  pândeau  pe  Isus,  să  
vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca  
să aibă de ce să-L învinuiască. 8 Dar El le ştia  
gândurile  ;  şi  a  zis  omului  care  avea  mâna  
uscată : „Scoală-te şi stai în mijloc.” El s-a 
sculat şi a stat în picioare. 9 Şi Isus le-a zis :  
„Vă întreb : Este îngăduit în ziua Sabatului a  
face bine ori a face rău ? A scăpa o viaţă sau  
a  o  pierde  ?” 10  Atunci,  Şi-a  rotit  privirile  
peste toţi şi a zis omului: „Întinde-ţi mâna!”  
El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca  
şi  cealaltă.  11  Ei  turbau  de  mânie  şi  s-au  
sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.

Alegerea celor doisprezece
12 În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se  
roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune  
către  Dumnezeu. 13  Când  s-a  făcut  ziuă,  a  
chemat  pe  ucenicii  Săi  şi  a  ales  dintre  ei  
doisprezece,  pe  care  i-a  numit  apostoli,  şi  
anume  :  14  pe  Simon,  pe  care  l-a  numit  şi  
Petru ; pe Andrei, fratele lui ; pe Iacov ; pe 
Ioan ; pe Filip ; pe Bartolomeu ; 15 pe Matei ;  
pe Toma ; pe Iacov, fiul lui Alfeu ; pe Simon,  
numit zelotul ; 16 pe Iuda, fiul lui Iacov ; şi pe  
Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.

Felurite vindecări
17 S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-
un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui 
şi o mare mulţime de oameni, care veniseră

Este o întrebarea al cărei răspuns încă îl căutăm ! În Biblie citim că la un moment dat, 
oastea israelită a avut o luptă cu filistenii, (care i-au atacat) şi au ales să-i provoace la o luptă 
complet neobişnuită. Aveau între ei un uriaş care măsura aproximativ 2,70 m. Despre el scrie 
că:  „Filisteanul s-a oprit ; şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a strigat :  
„Pentru ce ieşiţi  să vă aşezaţi  în  şiruri  de bătaie ? Nu sunt eu filistean şi  nu sunteţi  voi  
slujitorii lui Saul ? Alegeţi un om care să se coboare împotriva mea ! 

Dacă va putea să se bată cu mine şi să mă omoare, noi vom fi robii voştri ; dar dacă-l  
voi birui şi-l voi omorî eu, voi ne veţi fi robi nouă şi ne veţi sluji.” Filisteanul a mai zis :  
„Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel ! 

Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.” Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale  
filisteanului şi s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică”. (I Samuel 17 : 1 – 11) 
Goliat (este clar că) era sigur că va câştiga şi probabil credea că nimeni nu va îndrăzni să vină ! 

Aparent, niciunul din poporul evreu nu avea nici măcar o şansă în faţa lui, (ei fiind 
oameni obişnuiţi). Dar întâmplarea din Biblie a fost scrisă pentru încurajarea noastră. Aşa este 
şi în viaţa de zi cu zi. Apar probleme pe care nu noi ni le dorim şi care par a fi de netrecut. 
Întrebările pe care ni le punem uneori sunt : Dumnezeu nu ştie prin ce trec ? De ce a îngăduit  
aşa ceva în viaţa mea ? Dumnezeu ştie, dar trebuie să învăţăm că încercările nu au scopul de-a 
ne face rău, ci de-a ne creşte încrederea în Dumnezeu.

Se spune despre un om că nu putea să vadă niciun lucru frumos şi sănătos. Când într-o 
oază a dat de un palmier tânăr în creştere, a luat o piatră mare şi a aşezat-o în mijlocul coroanei 
palmierului. Apoi a plecat mai departe cu un zâmbet ironic. Palmierul a căutat să-şi arunce 
povara. S-a scuturat şi s-a îndoit, dar nu a reuşit. 

De aceea, şi-a înfipt rădăcinile mai adânc în pământ, până când acestea au ajuns la un 
izvor de apă din adânc. Această putere din adâncimi şi căldura soarelui din înălţimi l-au făcut să 
devină un palmier regesc, care a putut să ridice chiar şi piatra. După ani de zile omul a trecut 
din nou pe acolo să se veselească de  palmierul ciung.  Atunci puternicul palmier şi-a plecat 
coroana, i-a arătat piatra şi i-a spus : „Trebuie să-ţi mulţumesc. Povara ta m-a făcut puternic”.
                De cel puţin de trei ori în Biblie este folosită expresia : Dumnezeu nu va îngădui ... 
(Continuare în pagina 3)
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Anunţuri :                                     Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche 
158. Lep darea celor lume tiă ş  

Mul i  cre tini  nu- i  dau  seama  de  cuvinteleţ ş ş  
sfântului apostol Pavel : „Ce lucru ai pe care s  nu-ă
l fi primit ?” (I Corinteni 4 : 7)
Unii  ca  ace tia  uit  c  ei  nu  sunt  proprietari,  ciş ă ă  
numai beneficiari ai averii. 
1. Legenda spune c  împ ratul Alexandru cel Mareă ă  
a dat ordinul ca dup  moarte s  fie a ezat în sicriuă ă ş  
a a fel, ca mâinile s -i r mân  afar  de sicriu. ş ă ă ă ă
El voia s  vad  lumea c  nici un împ rat mare iă ă ă ă ş  
bogat ca dânsul n-a putut duce cu sine nimic în 
mormânt din cele lume ti.ş
2. Califul  He am din Arabia avea apte sute deş ş  
cutii  pline  cu  aur  iar  hainele  lui  de  purpur  iă ş  
m tase abia puteau fi purtate de ase c mile. ă ş ă
În  anul  742  muri  califul.  Abia  închise  ochii  iş  
servitorii  au furat toate lucrurile  lui,  încât nu s-a 
g sit  nici  cel  pu in  o  bucat  de  postav  pentruă ţ ă  
g tirea catafalcului.ă

Proverbe latine despre plăcere
• Pentru plăcere şi nu pentru folos. • Cele 
mai  mari  plăceri  pot  să  se  sfârşească  în 
dezgust. • Este de la sine înţeles că atunci 
când plăcerea domneşte mai presus de toate, 
virtuţile  sunt  alungate.  •  Oamenii  sunt 
ispitiţi de plăceri ca şi peştii de momeala 
din undiţă. • Plăcerea plătită cu necazuri nu 
ajută la nimic : dispreţuieşte, deci, plăcerile. 
• Fiecare preocupare îşi are plăcerile sale. • 
A  te  lăsa  târât  de  plăcere,  acesta  este 
începutul tuturor nenorocirilor. • Motive de 
dureri  pot  să  apară  chiar  şi  în  timpul 
plăcerilor.  •  Râvnim  la  lucru  străin,  iar 
altora le plac mai mult lucrurile noastre. 
• Să te fereşti chiar şi de ceea ce ţi se pare 
dulce, dacă poate să devină cândva amar. Din 
Proverbe şi cugetări latine, Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Aut Caesar,  aut  nihil (lat.  „Ori  Cezar (împărat), 
ori  nimic”)  -  cum s-ar  zice  pe  româneşte  :  „Ori 
Stan,  ori  căpitan”.  Se  întrebuinţează  atunci  când 
vrei să spui, într-o formă mai hotărâtă : „ori sunt 
totul,  ori  mai  bine  nimic”.  Deviză  a  oamenilor 
foarte  ambiţioşi  ;  paternitatea  expresiei  este 
atribuită faimosului Cezar Borgia, (cardinal) ...-B-
Bacchus a noyé plus d`hommes que Neptune (fr. 
„Bacchus  a  înecat  mai  mulţi  oameni  decât 
Neptun”). Ştiind că Bacchus a fost zeul vinului şi 
Neptun, zeul mărilor, sensul acestei zicale franceze 
e clar : cârciumile au provocat mai multe victime 
decât oceanele. Un avertisment deci pentru cei care 
uneori îşi beau şi mintea ! „Ale cui sunt vaietele ?  
Ale cui sunt oftările ? Ale cui sunt neînţelegerile ?
Ale cui sunt plângerile ? Ale cui sunt rănirile ... ?  
Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească  
paharul cu vin amestecat”. (Proverbe  23 : 29 - 30)

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ANAIA =  Iehova a auzit, Domnul ascultă, 
Răspunsul  lui  Iehova.  Un  preot  israelit 
(Neemia 8 :  4,  10 :  22) •  ANAMELEC  =  1. 
Anam  este  rege,  Chipul  regelui,  Stânca 
regelui,  Cântăreţul regelui.  2.  Regele a  dat 
ascultare.  3.  Regele  sărăciei.  Un  zeu  (II 
Împăraţi 17 : 31) 

•  Duminică  6  Noiembrie  2016,  vom  serba  prin 
Harul  Lui  Dumnezeu,  Cina  Domnului,  în  timpul 
slujbei de dimineaţă, (9.00 – 12.00).
• 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. Vă aşteptăm cu drag !
•  Duminică  19  Noiembrie  2016,  cu ajutorul  Lui 
Dumnezeu  la Biserica Penticostală  Cezareea,  din 
Reşiţa, de la orele 9,00 – 19,00 va fi o zi dedicată 
apropierii de Dumnezeu. 

Versetele de memorat   

• Pentru joi  10 Noiembrie 2016  :  „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”. (I Samuel 15 : 22)
• Reamintim  versetele  învăţate  în  această 

lună : Psalmul 119 : 9, 11, 105 şi 148.

Un  american  (care  locuia  în  Suedia)  şi-a 
îndemnat  prietenul,  care  tocmai  sosise  în 
Suedia din Tailanda spunându-i  :  „Grăbeşte-
te,  trebuie  să  prindem  autobuzul  !”  Odată 
urcaţi în autobuz, omul din vest a spus : „Am 
câştigat  trei  minute”.  Tailandezul  a întrebat  : 
„Ce ai de gând să faci cu ele ?” Oamenii din 
ţările  avansate  nu  au  niciun  răspuns  la 
această întrebare. Generaţia noastră aproape 
că  a  uitat  cum  să  umble.  Ea  ştie  doar  să 
alerge şi să conducă automobilul ...

Este loc şi pentru dumneata !
Pe un vas al flotei engleze se găsea un ofiţer, 
prinţul  Arthur,  viitorul  rege  al  ţării.  În  fiecare 
dimineaţă,  un  marinar  trebuia  să-i  aducă 
scrisorile personale. 
Consemnul dat pentru acest serviciu era foarte 
precis : marinarul trebuia să bată la uşa cabinei 
şi  să  aştepte  ;  dacă  nu  răspundea  nimeni, 
atunci trebuia să bată din nou la uşa cabinei şi 
să aştepte ; dacă nu răspundea nimeni, atunci 
trebuia să bată din nou şi să intre, aşteptând în 
tăcere  ordinele  superiorului,  dacă  acesta  era 
ocupat.
Într-o dimineaţă, ca de obicei, marinarul a bătut 
la uşa ofiţerului şi a aşteptat. Nici un răspuns. 
A bătut a treia oară şi a intrat. Prinţul, stând pe 
genunchi,  se  ruga.  Marinarul  surprins,  era 
foarte  atent  şi  aştepta  într-o  tăcere  plină  de 
respect. Când prinţul şi-a terminat rugăciunea, 
s-a ridicat şi punându-şi cu căldură mâinile pe 
umerii subordonatului său i-a spus : 
„Dacă ţi  se va mai întâmpla vreodată să mă 
găseşti  pe  genunchi,  să  ştii  că  întotdeauna 
este loc şi pentru dumneata, alături de mine !" 
În cartea II Împăraţi 20 : 2 – 5 găsim scris despre 
împăratul  Ezechia  că  :  „  ...  a  făcut  Domnului  
următoarea  rugăciune  :  „Doamne,  adu-Ţi  aminte  
că am umblat înaintea feţei Tale cu credincioşie şi  
curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea 
Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care  
ieşise,  n-ajunsese încă  în  curtea  din mijloc,  când  
cuvântul Domnului i-a vorbit astfel : „Întoarce-te şi  
spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu : „Aşa 
vorbeşte  Domnul  Dumnezeul  tatălui  tău  David  :  
„Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile.  
Iată că te voi face sănătos ; a treia zi, te vei sui la  
Casa Domnului”. Dumnezeu ascultă rugăciunea !

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)

• În  cartea Exod 12 :  23 sunt notate  cuvintele  lui  Moise,  care şi-a  încurajat  compatrioţii 
spunând : „Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe pragul de  
sus  şi  pe  cei  doi  stâlpi  ai  uşii,  Domnul  va  trece  pe  lângă  uşă  şi  nu  va  îngădui 
Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească”. Cu alte cuvinte : Problemele 
vor fi doar până la un anumit punct şi de acolo nu vor trece mai departe !

• În Psalmul 121 : 3, 7 scrie că : „Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul ; Cel ce te  
păzeşte nu va dormita ... Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul”.

• I  Corinteni  10 :  13 „Nu v-a ajuns nicio ispită care  să nu fi  fost  potrivită cu puterea  
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile  
voastre ; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”.

            Cine a scris aceste cuvinte ? Apostolul Pavel. El ştia foarte bine ce spune, deoarece ÎL 
cunoştea pe Dumnezeu. Despre apostolul Pavel citim ... (Continuarea în numărul viitor) 

Povestiri  cu  tâlc  Într-o  dimineaţă 
aglomerată,  o  asistentă  dintr-o  cameră  de 
urgentă ticsită cu oameni l-a invitat pe un om 
în vârstă care a venit să i se scoată firele din 
mână, să se aşeze. El a spus : „Mă grăbesc, 
doamna asistentă. Am o întâlnire peste o oră”. 
Fiindcă rândul de pacienţi din fata lui se mişca 
încet, se tot uita nerăbdător la ceas. Ştiind că 
nu va ajunge la întâlnire, asistenta l-a condus 
într-un  cabinet  de  consultaţii,  i-a  verificat 
semnele vitale şi a analizat starea rănii.
Văzând că s-a vindecat bine, s-a consultat cu 
unul  dintre  medici  şi  a  primit  acceptul  să-i 
scotă firele şi să-i panseze rana. Ea a întrebat : 
„Vă grăbiţi la o întâlnire cu un alt medic ?” 
„Nu,  intenţionez  să  iau  micul  dejun  cu  soţia 
mea la azil”. Ea a întrebat de sănătatea soţiei 
şi a aflat că este o victimă a bolii Alzheimer. 
„Se  va  supăra  dacă  întârziaţi  ?”  Omul  i-a 
răspuns că soţia nu-l mai recunoaşte de cinci 
ani. Surprinsă, asistenta a întrebat : 
„Şi  mergeţi  în  fiecare  dimineaţă  s-o  vedeţi  
chiar dacă ea nu ştie cine sunteţi ?” Bătrânul a 
zâmbit, a bătut-o pe mână şi a răspuns : 
„O, da. Ea nu ştie cine sunt ; dar eu încă ştiu  
cine este ea !” (Sursa întâmplărilor : internetul) 
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