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Editorial. Răul chiar ne face rău ? (IV) 

 

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

orb ? Nu vor cădea amândoi în groapă ?  40 
Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui ;  
dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul  
lui.  41 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui  
tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna  
din ochiul tău ? 42 Sau cum poţi să zici fratelui  
tău  :  „Frate,  lasă-mă  să-ţi  scot  paiul  din 
ochi”,  şi,  când  colo,  tu  nu  vezi  bârna  din  
ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din 
ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi  
paiul din ochiul fratelui tău. 43 Nu este niciun 
pom bun care să facă rod rău, şi niciun pom 
rău care să facă rod bun. 44 Căci orice pom se  
cunoaşte  după  rodul  lui.  Nu  se  strâng 
smochine din spini,  nici  nu se culeg struguri  
din mărăcini. 45 Omul bun scoate lucruri bune 
din  vistieria  bună a  inimii  lui,  iar  omul  rău  
scoate  lucruri  rele  din  vistieria  rea  a  inimii  
lui ; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Casa zidită pe stâncă
46 De ce-Mi ziceţi : „Doamne, Doamne !”, şi  
nu faceţi ce spun Eu ? 47 Vă voi arăta cu cine  
se aseamănă orice om care vine la Mine, aude  
cuvintele Mele şi le face.  48 Se aseamănă cu 
un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc  
înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o  
vărsare  de  ape  şi  s-a  năpustit  şuvoiul  peste  
casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că 
era zidită pe stâncă.  49 Dar cine aude, şi nu 
face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă 
pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul  
asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea 
acestei case a fost mare.”   (Cont. în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 6
Iubirea vrăjmaşilor

29 Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-
i  şi  pe cealaltă.  Dacă îţi  ia cineva haina cu  
sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricui îţi  
cere, dă-i ; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i  
le  cere  înapoi.  31 Ce  voiţi  să  vă  facă  vouă  
oamenii, faceţi-le şi voi la fel.  32 Dacă iubiţi  
pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine ?  
Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. 33 
Dacă  faceţi  bine  celor  ce  vă  fac  bine,  ce  
răsplată vi se cuvine ? Şi păcătoşii fac aşa. 34 
Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care 
nădăjduiţi  să  luaţi  înapoi,  ce  răsplată  vi  se  
cuvine?  Şi  păcătoşii  dau  cu  împrumut  
păcătoşilor,  ca să ia înapoi întocmai.  35 Voi  
însă iubiţi  pe  vrăjmaşii  voştri,  faceţi  bine  şi  
daţi cu împrumut,  fără să nădăjduiţi  ceva în  
schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi  
fiii Celui Preaînalt ; căci El este bun şi cu cei  
nemulţumitori  şi  cu  cei  răi.  36 Fiţi,  dar,  
milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.

Paiul şi bârna, pomul şi roada
37  Nu  judecaţi,  şi  nu  veţi  fi  judecaţi;  nu 
osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi ; iertaţi, şi vi se 
va ierta. 38 Daţi, şi vi se va da ; ba încă, vi se  
va  turna  în  sân  o  măsură  bună,  îndesată,  
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci 
cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 
măsura.”  39 Le-a  spus şi  pilda  următoare  :  
„Oare poate un orb să călăuzească pe un alt

Despre apostolul Pavel citim că a avut de trecut prin multe probleme. El scria că : „ ... 
Dumnezeu,  care  este  credincios,  nu  va  îngădui  să  fiţi  ispitiţi  peste  puterile  voastre”.  (I 
Corinteni 10 : 13) 

Aceasta înseamnă că Dumnezeu măsoară cantitatea de necaz pe care un om o poate 
purta la un moment dat. Dar deşi necazul poate afecta omul prin ceea ce i se întâmplă în viaţă, 
pe de altă parte, în interiorul lui, în suflet, Dumnezeu lasă o cantitate mai mare de mângâiere ! 
             Apostolul Pavel le scria creştinilor din Corint : „Căci întristările noastre uşoare, de o  
clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm  
la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe  
când cele ce nu se văd sunt veşnice”. (II Corinteni 4 : 17 – 18) 

Poate va fi o încurajare să citim prin ce necazuri a avut de trecut apostolul Pavel : „Ci, 
în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă 
răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în  
vegheri, în posturi ... în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine ... ”. (II 
Corinteni 6 : 4 – 5, 8)

În Psalmul 23 : 4, David spunea : „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii,  
nu mă tem de niciun rău ...”. Şi el a experimentat ce a spus. Îi spunea lui Ionatan că : „Tatăl tău 
ştie bine că am căpătat trecere înaintea ta şi va fi zis : „Să nu ştie Ionatan, căci s-ar întrista.”  
Dar viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte”. (I 
Samuel 20 : 3) Poate că era doar un pas, dar acel pas nu a fost făcut atunci ! David mai avea de 
trăit mulţi ani ! (Următoarea ilustraţia a fost preluată de pe : www.tanarcrestin.net) 

Oricât  de îngrozitor  şi  prevestitoare  de rău  poate părea  moartea,  ea  nu poate face 
niciun  rău  şi  nici  să-l  distrugă  pe  copilul  lui  Dumnezeu.  În  cartea  sa  „Facing  Death” 
(Confruntarea cu moartea), Billy Graham relatează o experienţă a lui Donald Gery Barnhouse, 
unul din dascălii de frunte în studiul Bibliei din prima jumătate a secolului al XX-lea. 
       Cancerul  i-a  luat  soţia,  lăsându-l  cu  trei  copii,  toţi  sub  doisprezece  ani.  În  ziua 
înmormântării,  Barnhouse şi  familia  mergeau cu maşina pe şosea,  când un camion mare a 
trecut pe lângă ei şi a aruncat o umbră deasă pe maşina lor. Întorcându-se spre fiica mai mare, 
care cuprinsă de tristeţe privea pe fereastră, Barnhouse a întrebat-o :   ...       (Continuare în pagina 3)



De-ale copiilor ?                               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

Anunţuri :                                     Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche  
159. Lingu ireaş  

Fericitul Ieronim zice despre lingu ire urm toarele :ş ă  
„Nimic nu stric  mai mult moralitatea oameniloră  
ca lauda i lingu irea. ş ş
Limba  lingu itorului  p gube te  mai  mult  decâtş ă ş  
sabia  prigonitorului,  fiindc  sabia  produce  rană ă  
numai în trup, dar lingu irea omoar  sufletulş ă ”. 
Iar în alt loc : „Nu cad sub pedeaps  numai ceiceă  
au comis p cate grele, ci i ceice le laud  i încă ş ă ş ă  
ace tia trebuesc pedepsi i mai aspruş ţ ”. 
Sf. Grigorie zice : „Lingu itorul tie s  dea frumosş ş ă  
nume  oric rui  p cat  ;  pe  risipitori  îi  nume teă ă ş  
darnici, pe sgârci i cru tori, pe destr ma i veseli iţ ţă ă ţ ş  
politico i,  pe  înc p âna i  tari  de  caracter,  peş ă ăţ ţ  
înd r tnici st ruitori, pe flecari vorbitori i mândriaă ă ă ş  
t cut  chibzuire adâncă ă ă”.
Regele Alexandru cel mare, în anii primi ai domniei 
sale era adversar hot rât al tuturor lingu itorilor.ă ş  
Pe un filosof, cu care mai 'nainte discuta cu pl cereă  
l-a  îndep rtat  de  lâng  sine  numai  din  motivul,ă ă  
fiindc  niciodat  nu i-se opunea. ă ă
„Dac  nu vede r utateaă ă ”, zicea regele „este un om 
f r  de în elepciune, iar dac  o vede i totu i nuă ă ţ ă ş ş  
m  înfrunt  pentru ea, este un lingu itor nemernic.ă ă ş  
În ambele cazuri merit  s -i detrag amici iaă ă ţ ”.

Proverbe latine despre poezie
•  Licenţă permisă poeţilor.  •  Poet  te naşti, 
orator devii. • Bunul simţ este pentru scrisul 
cel bun şi izvor şi principiu. • Poezia este ca 
şi pictura. (Are anumite reguli).  • Întreaga 
tagmă a scriitorilor iubeşte pajiştea şi fuge 
de oraş. • Neamul supărăcios al poeţilor. • 
Faima  pe  care  ţi-o  vor  da  poeziile  va  fi 
veşnică. • Poeziile nu mor niciodată. • Orice 
încercam să spun  devenea  vers.  •  Poeziile 
sunt  o  preocupare plăcută  ;  ele  cer  însă o 
linişte sufletească. • Sunt necăjit că şi bunul 
Homer  mai  aţipeşte  uneori.  •  Noi  toţi, 
inspiraţi  sau  nu,  scriem poezii  peste  tot.  • 
Vot  de  la  toţi  ia  cel  ce  utilul  cu  dulcele-
mbină. Pe cititor desfătându-l şi totdeodată-
nvăţându-l.  Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Banda neagră  – expresia  vine  de  la  o  ceată  de 
mercenari  aventurieri,  organizaţi  milităreşte,  care, 
după  moartea  şefului  lor,  au  adoptat  un  drapel 
negru. Aceasta s-a întâmplat în Franţa prin veacul 
al XVI – lea.
Mai târziu, în timpul Revoluţiei Franceze, oamenii 
de  artă  au  dat  numele  de  „Banda  neagră”  unei 
asociaţii  de  speculanţi  capitalişti,  care  cumpărau 
castele istorice şi alte imobile rămase fără stăpân, şi 
le dărâmau, ca să vândă terenurile şi  materialele, 
fără nici o consideraţie pentru valoarea istorică sau 
artistică a acestor monumente. 
Denumirea şi-a extins accepţiunea şi a început să 
fie  folosită  pentru  orice  asociaţie   de  oameni 
necinstiţi şi speculanţi. De aici şi legătura cu „bursa 
neagră”.

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ANAMIM  =  1.  Izvoare (Locuitor  lângă 
izvoare).  2.  Cântecul  apei.  3.  Locuitorii 
stâncilor. Un fiu al lui Miţraim (Gen. 10 : 13) 
•  ANAN  =  1.  Graţie,  Îndurare.  2.  Nor,  El 
înnourează,  Cel  care  acopere.  3.  Vrăjitor, 
Prezicător. Un levit, despre care găsim scris în 
cartea (Neemia 10 : 26).

• Sâmbătă 19 Noiembrie 2016, de la orele 16,00 în 
cadrul Bisericii  Cezareea, cu ajutorul lui Dumnezeu 
va fi  Conferinţa Judeţeană a Familiilor Creştine din 
Caraş-Severin. Vă aşteptăm cu drag !
•  Duminică  20  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  17  Noiembrie  2016  :  „Căci  
neascultarea  este  tot  atât  de  vinovată  ca  
ghicirea,  şi  împotrivirea  nu  este  mai  puţin  
vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi.  
Fiindcă  ai  lepădat  cuvântul  Domnului,  te  
leapădă şi El ca împărat”. (I Samuel 15 : 23)
• Reamintim  versetele  învăţate  în  această 

lună : Numeri 30 : 2 şi I Samuel 15 : 22.

Un orb şi  un şchiop au fost  surprinşi  de un 
incendiu într-o pădure. Orbul voia să fugă, dar 
neputând  să  vadă,  se  îndreptă  tocmai  spre 
foc.  Atunci  şchiopul  îi  spuse :  „Să nu mergi  
într-acolo  !"  Orbul  îl  întrebă  :  „Atunci  în  ce 
direcţie  să  mă  duc?"  Şchiopul  îi  zise  :  „Aş 
putea  să-ţi  arăt  eu  drumul  cel  bun, 
bineînţeles, dacă vrei. Dar fiindcă sunt şchiop, 
nu o pot face. Totuşi, ia-mă pe umerii tăi şi-ţi  
voi  indica  drumul  pe  care  să  mergi,  astfel  
încât să nu dăm nici de şerpi şi spini, şi nici  
de  foc  sau  alte  primejdii.  Astfel  vei  putea 
ajunge cu bine în oraş". Orbul îl luă pe umeri 
şi  se lăsă  ghidat  de el.  Nu după mult  timp, 
amândoi ajunseră nevătămaţi în oraş.

Pânza unui păianjen pare un zid !
Credinţa este asemeni unui muşchi ; rezistenţa 
îl  poate  încorda,  dar  în  final  devine  mai 
puternic.  Psalmistul  David  a  înţeles  acest 
principiu.  Multă  vreme  el  a  fost  urmărit  de 
duşmani. Chiar şi când a fost uns pentru a fi 
aşezat  pe  tron,  împăratul  Saul  ocupa  încă 
tronul.  Dar  în  loc  să-şi  piardă  credinţa  în 
promisiunea lui Dumnezeu, David a înţeles că : 
„Domnul  Şi-a  ales  un  om pe  care-l  iubeşte”. 
(Psalmul 4 : 3). Aşa că a declarat : „Eu mă culc 
şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi  
dai linişte deplină în locuinţa mea”. (Psalmul 4 : 
8). Când a fost prins de filisteni, el s-a rugat : 
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine”. 
(Psalmul 56 : 3). Iar când a ajuns într-o peşteră 
în timp ce fugea de mânia gelosului Saul, el a 
spus : „La umbra aripilor Tale caut un loc de 
scăpare, până vor trece nenorocirile”. (Psalmul 
57 : 1). În secolul al treilea, când Felix din Nola 
fugea de duşmanii săi, şi-a găsit adăpost într-o 
peşteră.  În  cele  din  urmă,  un  păianjen  a 
început  să-şi  ţeasă  pânza  acoperind  mica 
intrare, ascunzând-o şi făcând-o să pară ca şi 
cum nimeni nu intrase înăuntru de luni de zile, 
aşa că urmăritorii  săi au trecut pe lângă acel 
loc şi nu s-au obosit să caute în peşteră. Mai 
târziu  ieşind,  Felix  a  declarat  :  „Unde  este 
Dumnezeu, pânza unui păianjen pare un zid.  
Iar  unde  El  nu  este,  un  zid  nu e  decât  o  
pânză de păianjen” ! Domnul Isus a spus că 
vom avea probleme pe pământ  ;  oamenii  ne 
vor dezamăgi şi ne vom dezamăgi şi noi ... pe 
noi înşine. Dar Dumnezeu este cu tine orice s-
ar întâmpla ! „Deci ce vom zice noi în faţa tuturor  
acestor lucruri ? Dacă Dumnezeu este pentru noi,  
cine va fi împotriva noastră ?” (Romani 8 : 31)

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)

            „Spune-mi, draga mea, ce ai vrea să treacă peste tine, un camion sau numai umbra unui  
camion ?” Privind curioasă la tatăl ei, ea a răspuns : „Fireşte, că umbra. Ea nu te poate răni”. 
Vorbind tuturor copiilor săi, el a spus : „Peste mama voastră nu a trecut moartea, ci umbra  
morţii. Nu avem niciun motiv să ne temem”. 

Charles Haddon Spurgeon a spus : „Moartea în substanţa ei a fost îndepărtată, şi nu i-au  
mai rămas decât umbrele ... Nimeni nu se teme de o umbră, căci umbra nu poate bloca drumul  
nimănui nici măcar o clipă. Umbra unui câine nu poate muşca ; umbra unei săbii nu ucide”. 

Christos Însuşi i-a luat morţii toată puterea ei distrugătoare prin faptul că a murit şi a 
plătit pentru păcatele noastre şi prin faptul că a înviat din morţi. 
          Poate că credinţa în Isus nu vă alungă umbrele morţii, dar nu uitaţi, umbrele nu ne pot 
răni : El a promis că fi-va aproape ; De-alungul căii mă susţine. 
        De ce să tremur când sfârşitul vine ? 
         Isus şi-atuncea e cu mine.                                                               (Continuarea în numărul viitor) 

Povestiri cu tâlc 
În urmă cu mult timp, în nordul Chinei trăia un 
bătrân a cărui casă era orientată spre sud. În 
faţa  uşii  casei  sale  se  înălţau  două  vârfuri 
muntoase  :  Taihung  şi  Vangvu.  Acestea 
închiseră accesul spre sud, iar razele soarelui 
nu  puteau  ajunge  în  casa  lor.  Bătrânul 
împreună  cu  fiii  săi  se  apucară  serios  de 
treabă: voiau să mute munţii din loc cu lopata. 
Vecinul lor se uită la ei şi dădu din cap : „Cât 
de  nebuni  sunteţi  !”  strigă  el.  „Este  absolut  
imposibil să mutaţi din loc aceşti munţi uriaşi”.
Bătrânul zâmbi şi-i zise cu înţelepciune : „Dacă 
eu  mor,  vor  continua  feciorii  mei.  Când  vor  
muri ei, vor lucra mai departe nepoţii mei. Este 
adevărat  că  munţii  sunt  înalţi,  dar  la  fel  de  
adevărat  este  că  ei  nu  mai  cresc.  Puterile  
noastre însă pot creşte. Cu fiecare lopată de 
pământ pe care-l îndepărtăm, ne apropiem de 
ţelul nostru. E mai bine să facem ceva decât  
să ne plângem că munţii împiedică soarele să 
vină la noi”. (Sursa întâmplărilor : internetul) 
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