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duşi în voia lui”.  

 În Ieremia 10 : 23 este scris : „Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în 

puterea lui ; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre 

ţintă”. Greşeala lor a fost că s-au bazat pe ei şi nu au 

spus : „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face 

cutare sau cutare lucru” (Iacov 4 : 15). Sfatul 

apostolului Iacov este : 

 „Ascultaţi, acum, voi care ziceţi : „Astăzi sau 

mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un 

an, vom face negustorie şi vom câştiga !”, şi nu ştiţi 

ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră 

? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi 

apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă 

va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau 

cutare lucru.” (Iacov 4 : 13 - 15) :  

 Sfatul apostolului Pavel este : „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să 

faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl”  

SFATUL COPIILOR 

 Dragi copilași nu vă îngrijorași niciodată de ziua de mâine...pentru că 

avem un Dumnezeu care poate și ne dă mereu din tot ce avem nevoie.El mereu 

se ține de promisiune deoarece El mereu se va îngriji de copii Lui.Rămâneți 

lângă El mereu! 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL-  Ilie 

Dacă nu L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, Ilie I-ar fi putut spune că ... 

ceea ce i se cere nu este Biblic : Să mergi undeva şi-acolo corbii să te 

hrănească, să-ţi aducă de mâncare ! Nu scrie, (în Noul Testament este 

drept), că Domnul are grijă de păsări ? Şi totuşi, oricât de incredibil a fost 

ceea ce i s-a spus, Ilie a crezut. Aceasta ne arată că el avea o experienţă 

deosebită cu Domnul. Cum ar fi putut altfel să declare în mod public, că nu 

va fi ploaie decât atunci când el va spune ?  

 Ploaia, se ştia foarte clar în Israel, Dumnezeu o dădea, făcea parte 

din binecuvântări (Deuteronom 28 : 12 „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 ...”) ! Nu scria în Deuteronom, la 

Binecuvântări, că ploaia Dumnezeu o dă atunci când Ilie va avea de gând 

să-i anunţe ! Şi este foarte clar, că acest anunţ, Ilie l-a făcut în public ... şi 

tot în public avea să dea drumul la ploaie !  

 „Viu este Domnul Dumnezeul Puterilor, Dumnezeul lui Israel 

înaintea Căruia stau – că în aceşti ani nu va fi nici rouă şi nici ploaie decât 

prin cuvântul gurii mele ! Şi a fost cuvântul Domnului către Ilie : „Pleacă 

de aici spre răsărit şi ascunde-te la pârâul Chorrath, din faţa Iordanului ! 

Şi va fi aşa : vei apă din pârâu, iar Eu voi porunci corbilor să te hrănească 

acolo.” (Septuaginta, III Regi 17 : 1 – 4).  

 Stând în locul în care trebuia să fie, a beneficiat de intervenţiile lui 

Dumnezeu. EL este Viu şi intervine în vieţile copiilor Lui, cu ceea ce crede 

EL de cuviinţă ! Cei de atunci, (a se citi Unii din cei din 2014) : 

 Nu mai credeau într-un Dumnezeu Viu, Puternic al Prezentului şi al 

Viitorului ... 

 În prezenţa Lui trebuia stat ! Există un timp care trebuie petrecut cu 
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Domnul pentru a Îi înţelege voia ! 

 Stând cu EL ajung să ÎL cunosc şi să ÎI cunosc Puterea ! 

„Dumnezeul Puterilor” aşa scrie în Septuaginta, fiind echivalentul 

expresiei „Dumnezeul Oştirilor” pe care o avem în traducerea 

Cornilescu ; (în traducerea Cornilescu, în textul citat nici nu apare 

această expresie, despre Ilie scrie că a spus : „Viu este Domnul 

Dumnezeul lui Israel ...” I Împăraţi 17 : 1).  

 Celui ce stă cu EL, Dumnezeu îi vorbeşte personal, într-un mod 

direct, nu doar prin intermediari, cum era în special în Vechiul 

Testament. (A se vedea viaţa Domnului Isus, sau a apostolului Petru, 

a lui Pavel ... ). 

 Pentru omul Lui Dumnezeu, există voia Lui pe care o îndeplineşte ! 

Trăieşte aşa cum vrea Dumnezeu şi unde vrea Dumnezeu !  
 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

 Un grup de doctori a fost întrebat în legătură cu emoţiile care produc cele mai 

multe boli. Răspunsul lor a fost: "mânia şi refuzul de a ierta", pentru că, în timp acestea 

eliberează toxine letale în organism. De aceea Pavel a 

scris: "Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi". Să n-apună soarele 

peste mânia voastră..." (Ef. 4:26) Dacă vei fi tratat rău, ce 

ar trebui să faci? Urmează aceşti patru paşi: 

 1) Confruntă; există momente, locuri şi 

modalităţi adecvate de a face acest lucru. Înainte de a 

trece la acţiune, roagă-te şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi 

călăuzească gândurile şi cuvintele. Apoi mărturiseşte 

lucrurile care-ţi apasă sufletul, pe un ton calm, lipsit de 

accente critice. Apoi, lasă totul în seama lui Dumnezeu; 

El va face o treabă mai bună decât tine în a schimba 

lucrurile; 

 2) Eliberează; nu numai că Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii pe alţii, dar 

totodată, ne dă şi harul de a face asta. Chiar dacă o persoană iese de sub pedeapsa ta, nu 

înseamnă că a ieşit şi de sub a lui Dumnezeu. El va trata persoana respectivă în mod 

corespunzător caracterului Său, obţinând  rezultatele scontate - lucru pe care tu nu-l poţi 

face.  

 3) Aminteşte-ţi frecvenţa cu care te iartă Dumnezeu; Pavel a scris: "Iertaţi... 

precum v-a iertat şi Domnul..." Când eşti tentat să-ţi lingi rănile sau să loveşti înapoi, 

aminteşte-ţi preţul plătit de Isus pentru păcatele tale. Privind lucrurile din această 

perspectivă, vei putea ierta pe oricine. 

 4) Roagă-te pentru ofensator. A ierta înseamnă a refuza să-i permiţi celui ce te-a 

rănit să mai facă acest lucru. Dumnezeu a spus:"... rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă 

prigonesc..." (Matei, 5:44) Dacă nu arăţi milă, viaţa devine un cerc al resentimentelor şi 

răzbunărilor. Însă umblând în iubire, vei experimenta libertatea. 

STUDIU BIBLIC 

(continuare nr. anterior) 

CONCLUZII :  

 Care este reţeta Biblică pentru ca Da-ul meu să fie Da ? Să învăţăm de 

la Dumnezeu ! 

 „Dumnezeu a zis ... Dumnezeu a făcut”, 

(Geneza 1 : 6 -7, 14 – 15, 20 – 21, 24 – 25, 26 

- 27). Pentru a trăi ca Isus, trebuie să fiu în 

voia Lui Dumnezeu ! Domnul Isus a spus : 

„Felul vostru de vorbire să fie : „Da, da ; 

nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de 

la cel rău” (Matei 5 : 37).  

 Dacă cuvântul spus este de la mine, 

este foarte probabil că nu se va împlini ! Un 

exemplu îl avem în Fapte 27 : 9 - 15 :  

 „ ... Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis 

: „Oamenilor, călătoria văd [dar aceasta o vedea numai 

el] că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai 

pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.” Sutaşul a 

ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Şi, 

fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulţi au fost de părere să plece cu 

corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, aşezat spre 

miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo.  

 Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi; şi, ca unii care se credeau stăpâni 

pe ţintă, au ridicat ancorele şi au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu 

după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. 

Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat  

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Veniți la Mine,toți 

cei trudiți și 

împovărați, și Eu vă 

voi da odihnă. 

Matei 11:28 


