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Editorial. Răul chiar ne face rău ? (V) 

 

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

Învierea fiului văduvei din Nain
11 În  ziua  următoare,  Isus  Se  ducea  într-o  
cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau 
ucenicii  Lui  şi  norod  mult.  12 Când  S-a 
apropiat  de poarta cetăţii,  iată că duceau la  
groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui,  
care era văduvă ; şi cu ea erau o mulţime de  
oameni din cetate. 13 Domnului, când a văzut-
o,  I  S-a  făcut  milă  de  ea  şi  i-a  zis  :  „Nu  
plânge !” 14 Apoi S-a apropiat şi S-a atins de  
raclă.  Cei  ce o duceau s-au oprit.  El  a zis  :  
„Tinerelule, scoală-te, îţi spun !” 15 Mortul a  
şezut  în  capul  oaselor  şi  a  început  să  
vorbească.  Isus  l-a  dat  înapoi  maicii  lui.  16 
Toţi  au  fost  cuprinşi  de  frică,  slăveau  pe  
Dumnezeu  şi  ziceau  :  „Un  mare  proroc  S-a  
ridicat  între  noi;  şi  Dumnezeu  a  cercetat  pe  
poporul Său.” 17 Vestea aceasta despre Isus s-
a  răspândit  în  toată  Iudeea  şi  prin  toate  
împrejurimile.

Trimişii lui Ioan Botezătorul
18 Ucenicii  lui  Ioan  au  dat  de  ştire  
învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. 19 
Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a  
trimis la Isus să-L întrebe : „Tu eşti Acela care  
are  să  vină  sau  să  aşteptăm  pe  altul  ?”  20 
Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-
au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine  
să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină  
sau să aşteptăm pe altul ?”  21 Chiar în clipa  
aceea,  Isus  a  vindecat  pe  mulţi  de  boli,  de  
chinuri,  de  duhuri  rele,  şi  multor  orbi  le-a 
dăruit vederea.       (Continuarea în numărul viitor)

             

Să citim Biblia împreună
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CAPITOLUL 7
Vindecarea robului unui sutaş

1  După  ce  a  sfârşit  de  rostit  toate  aceste  
cuvântări  înaintea  norodului  care-L  asculta,  
Isus a intrat în Capernaum.  2 Un sutaş avea  
un rob la  care  ţinea foarte  mult  şi  care era  
bolnav pe moarte.  3 Fiindcă auzise vorbindu-
se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte  
bătrâni ai  iudeilor, ca să-L roage să vină să  
vindece pe robul lui. 4 Aceştia au venit la Isus,  
L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis : 
„Face  să-i  faci  acest  bine  ;  5 căci  iubeşte  
neamul  nostru  şi  el  ne-a  zidit  sinagoga.”  6 
Isus  a  plecat  cu  ei  ;  dar  nu era departe  de  
casă,  când  sutaşul  a  trimis  la  El  pe  nişte  
prieteni să-I spună : 
„Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu  
sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. 7 
De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin 
eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu  
va fi tămăduit. 
8  Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia,  
am sub mine ostaşi. Şi zic unuia : „Du-te !”, şi  
se duce ; altuia : „Vino !”, şi vine ; şi robului  
meu : „Fă cutare lucru !”, şi-l face.” 9 Când a 
auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş,  
S-a întors spre norodul care mergea după El şi  
a zis : „Vă spun că nici chiar în Israel n-am  
găsit o credinţă atât de mare.”  10 Când s-au 
întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul  
care fusese bolnav.

În  cartea  II  Corinteni  1  :  3  –  4,  apostolul  Pavel  le  scria  celor  care  treceau  prin 
necazuri  :  „Binecuvântat  să  fie  Dumnezeu,  Tatăl  Domnului  nostru  Isus  Hristos,  Părintele  
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care  ne mângâie în toate necazurile noastre,  
pentru  ca,  prin  mângâierea  cu  care  noi  înşine  suntem mângâiaţi  de  Dumnezeu,  să  putem 
mângâia pe cei ce se află în vreun necaz !” Cum vedea apostolul Pavel problemele ? 

Ca pe o sursă de mângăieri, deoarece Dumnezeu este mai aproape de cel ce suferă. În 
Isaia 66 : 2, sunt scrise cuvintele Lui Dumnezeu : „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile :  
spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu”. Apostolul Pavel 
avea şi autoritatea să scrie despre suferinţă, deoarece el a avut de trecut prin necazuri cu mult 
mai mari, care i s-au întâmplat pe nedrept : 

„În osteneli, şi mai mult ; în temniţe, şi mai mult ; în lovituri, fără număr ; de multe  
ori în primejdii de moarte ! De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una ;  
de trei ori am fost bătut cu nuiele ; o dată am fost împroşcat cu pietre ; de trei ori s-a sfărâmat  
corabia cu mine ; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 

Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în  
primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în  
cetăţi,  în  primejdii  în  pustiu,  în  primejdii  pe  mare,  în  primejdii  între  fraţii  mincinoşi  ;  în  
osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea,  în frig şi lipsă de  
îmbrăcăminte  !  Şi,  pe  lângă lucrurile  de  afară,  în  fiecare  zi  mă apasă grija  pentru  toate  
bisericile”. (II Corinteni 11 : 23 – 28) 

Apostolul Pavel, după ce enumeră o parte din necazurile lui, spune şi cum le privea : 
„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) De aici se desprind cel puţin trei principii valabile pentru creştinii care 
trec prin suferinţe : 
               I. Dumnezeu răsplăteşte cu slavă. „ ... o greutate veşnică de slavă ...”. (II Corinteni 
4 : 17) Cine dă slava ? Dumnezeu ! Apostolul Petru spunea despre Domnul Isus : „Căci El a 
primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava ...          (Continuare în pagina 3)
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Anunţuri :                                     Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche  
164. Lupta cre tinuluiş  

Cine se preg te te la o întrecere, se antreneaz  înă ş ă  
dou  direc ii.  Deoparte  se  deprinde  zi  de  zi.  Seă ţ  
preg te te  cineva  de  exemplu  la  o  întrecere  laă ş  
vâslare.  Se  scoal  de  diminea  i  vâsle te  oreă ţă ş ş  
întregi ca a doua, i a treia zi s  înceap  din nouş ă ă  
continuânu- i deprinderea s pt mâni întregi.ş ă ă
Dealt parte  tr e te  cump tat  i  se  re ine  delaă ă ş ă ş ţ  
toat  desf tarea. El se re ine dela toate pentru oă ă ţ  
medalie  de  argint  i  pentru  gloria  de  a  fi  celş  
dintâiu. Dar nou  s  ni se par  mult lupta pentruă ă ă  
câ tigarea unui caracter nobil ? ş
F r  sacrificiu  i  abnega ie  nu  este  nici  succesă ă ş ţ  
p mântesc,  cum dar  am putea ajunge altfel  laă ă  
cel mai mare succes, la un caracter cre tinesc, careş  
e  rezultatul  cultiv rii  sufletului  nostru  cre tinesc.ă ş  
Apostolul  neamurilor  abordând  acest  sacrificiu 
zice  :   „Nu  ti i  c  cei  ce  alearg  în  locul  deş ţ ă ă  
alergare,  to i  alearg ,  dar  numai  unul  cap tţ ă ă ă  
premiul ? Alerga i, dar, în a a fel, ca s  c p ta iţ ş ă ă ă ţ  
premiul ! To i cei ce se lupt  la jocurile deţ ă  ob te seş  
supun la tot felul de înfrân ri. ă

i ei fac lucrul acesta ca s  capete o cunun  careŞ ă ă  
se poate ve teji : noi s  facem lucrul acesta pentruş ă  
o cunun  care nu se poate ve teji. ă ş
Eu deci  alerg, dar nu ca i  cum n-aş ş ti  încotroş  
alerg.  M  lupt  cu  pumnul,  dar  nu  ca  unul  careă  
love te în vânt. Ci m  port aspru cu trupul meu i-ş ă ş
l in  în  st pânire,  ca  nu  cumva,  dup  ce  amţ ă ă  
propov duit  altora,  eu  însumi  s  fiu  lep dată ă ă ”.  (I 
Corinteni 9 : 24 - 27)

Proverbe latine despre prietenie
•  În  momente  de  prosperitate  se  găsesc 
mulţi prieteni. • Înţelegere perfectă, prieteni 
buni. • Prieten până la mormânt. • Aşa cum 
încerci  aurul  prin  foc,  tot  aşa  prietenul 
credincios îl poţi verifica într-un moment de 
primejdie. • Cei ce exclud prietenia din viaţă 
par a lua soarele din lume. • Corectitudinea 
creează  prieteniile  şi  le  păstrează.  • 
Prietenul  adevărat  se  cunoaşte  într-o 
împrejurare grea. • Prietenul este ca şi un al 
doilea  eu.  •  Prietenul  este  jumătatea 
sufletului meu. • Prietenul cel mai vechi este 
cel mai bun. • Trăinicia unei prietenii constă 
în asemănarea obiceiurilor. • A dori aceleaşi 
lucruri şi a refuza aceleaşi lucruri, asta este 
o prietenie trainică. • Sfătuieşte-ţi prietenul 
în  taină  –  şi  laudă-l  în  public.  •  Situaţiile 
fericite  îţi  aduc  prieteni  ;  nenorocirile  ţi-i 
verifică. Din Proverbe şi cugetări latine,  Editura, 
Albatros, Bucureşti, 1976).Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 

Bani  gheaţă  sau bani  peşin  – Expresia  „bani 
gheaţă" vrea să arate că banii sunt puşi deoparte -, 
în bloc, pentru o anume târguiala, precum şi faptul 
că sunt plătiţi în bloc, toţi odată. 
Se mai întrebuinţează şi formula „bani peşin”, care 
vine din turceşte, adică  pregătiţi pentru a se face  
plata sau cumpărătura pe bani gata. Era un cuvânt 
foarte  „la  modă”  pe  vremuri,  când  ţările  române 
trebuiau să plătească tributuri, haraciuri, peşcheşuri 
şi  bacşişuri  grase  în  bani  „peşin". 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
• ANANI = 1. Iehova este Ocrotitor. 2. Norul 
meu,  Înnourat,  Ocrotitorul  meu.  3. 
Proorocie, Prezicere. Un israelit ( I Cronici 3 : 
24).

• 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  24 Noiembrie  2016  :  „Căile  lui  
Dumnezeu  sunt  desăvârşite,  cuvântul  
Domnului este curăţat ; El este un scut pentru  
toţi cei ce caută adăpost în El”. (II Samuel 22 
: 31) Reamintim versetele învăţate în această 
lună : Numeri 30 : 2 şi I Samuel 15 : 22 – 23
Toate versetele de memorat  vor fi  afişate pe 
pagina : Programări de pe www.cezareea.ro

Un profesor a arătat elevilor o foaie albă de 
hârtie,  în  mijlocul  căreia  se  afla  un  punct 
negru. Profesorul i-a întrebat : „Ce vedeţi ?”.
Primul student a răspuns : „Un punct”. 
Al doilea a spus : „O pată neagră”. Al treilea a 
zis : „Un punct negru foarte gros”. După ce i-a 
ascultat, profesorul a răspuns : „Aţi văzut toţi  
doar un punct, şi nimeni nu a observat o coală 
mare  de  hârtie  !”.  Iar  acesta  este  modul  în 
care noi judecăm un om, după defectele sale 
minore.  Cu aproape două mii de ani în urmă, 
un om se afla înaintea unui judecător. Văzând 
cât de strâmbă este judecata,  apostolul Pavel 
i-a  zis  celui  care  prezida  (completul  de 
judecată)  :  „Te  va  bate  Dumnezeu,  perete  
văruit  !  Tu şezi să mă judeci  după Lege, şi  
porunceşti să mă lovească, împotriva Legii !” 
(Faptele  Apostolilor  23  :  3)  Judecătorul 
respectiv dădea impresia că respectă Legea, el 
însă  era  influenţat  de  prejudecăţile  lui.  Din 
această cauză a şi greşit foarte mult ! La fel 
putem fi şi noi. Nu te grăbi să judeci pe altul ! 

Nu contează ce ceaşcă ai ales !
Un  grup  de  oameni  de  succes  în  apogeul 
carierei  lor,  toţi  având slujbe şi  poziţii  de vis, 
maşini  şi  case  au  făcut  o  vizită  unui  fost 
profesor din facultate. 
Discuţia  a  alunecat  treptat  spre  cât  de 
stresantă şi obositoare e viaţa zi de zi. 
Profesorul i-a întrebat dacă vor să bea o cafea 
bună şi s-a întors din bucătărie cu un vas mare 
plin cu cafea şi o mulţime de ceşti. 
Unele  erau  făcute  din  porţelan  fin, altele  din 
sticlă, altele din plastic, unele arătând normal, 
altele  foarte  delicate  şi  scumpe,  unele  cu 
inserţii  aurite,  altele  cu  toarta  ciobită,  şi  i-a 
rugat pe fiecare să se servească. 
Când  toţi  aveau  câte  o  ceaşcă  de  cafea  în 
mână profesorul le-a zis : 
„Dacă  aţi  observat  fiecare  dintre  voi  a  pus 
cafea în câte o ceaşcă scumpă şi fină lăsând 
ceştile simple şi ieftine goale pe masă. 
E normal să vreţi ceea ce e mai bun în viaţă,  
dar  tocmai  asta  e  sursa  problemelor  şi  a 
stresului pe care îl aveţi zi de zi. 
Nu contează  ce ceaşcă  ai  ales,  cafeaua are  
acelaşi gust. Ceaşca nu adaugă nicio calitate 
cafelei. În cele mai multe cazuri o face doar să 
fie  mai scumpă,  sau în alte  cazuri  nu putem 
vedea ce e de fapt înăuntru. 
Ceea ce aţi vrut voi de fapt a fost cafeaua, nu 
ceaşca  şi  totuşi  inconştient  aţi  ales cele  mai 
scumpe şi bune ceşti. 
Şi  apoi  aţi  început  să  vă  uitaţi  la  ceaşca 
celuilalt gândindu-vă că e mai frumoasă decât 
a voastră. 
Viaţa  este  ca  o  cafea  bună  :  jobul,  banii,  
cariera,  maşina,  casa,  hainele,  poziţia  în 
societate sunt ceştile.   (Continuarea în nr. viitor)

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)

minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care 
Îmi găsesc plăcerea”. (II Petru 1 : 17) Şi noi ştim : „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite  
osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi  
ajutoraţi pe sfinţi”. (Evrei 6 : 10)

II. Trebuie să privesc la ce este dincolo, nu la probleme. „ ...  noi nu ne uităm la  
lucrurile care se văd, ci  la cele ce nu se văd ...”.  (II  Corinteni  4 :  18) Cum să vezi ceva 
invizibil ? (Cele ce nu se văd) Privind prin credinţă ! Contează foarte mult cu ce mentalitate 
privesc viaţa. Ce fel de gândire am ? În cartea Evrei scrie ce trebuie să facem : „Să ne uităm 
ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I  
era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie  
al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o  
împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de  
oboseală în sufletele voastre”. (Evrei 12 : 2 - 3)                                   (Continuarea în numărul viitor) 

Povestiri cu tâlc 
Un  împărat  a  primit  doi  şoimi.  Unul  a  fost 
antrenat,  iar  despre  celălalt  i  s-a  spus  că 
refuză să se dezlipească de creanga pe care 
stătea. Unul dintre slujitori trebuia să se caţere 
în fiecare zi  în copac să-i  ducă de mâncare.
După ce a încercat în fel şi chip să facă şoimul 
să zboare de pe creangă, împăratul şi-a rugat 
supuşii să-l ajute. Un bătrân înţelept s-a oferit 
să facă  el  asta şi  a  doua zi  când s-a  trezit, 
împăratul a văzut şoimul zburând de colo-colo. 
– Cum ai făcut? şi-a întrebat el supusul. 
– A fost foarte simplu. Nu a trebuit decât să îi 
tai craca de sub picioare.. (Sursa întâmplărilor : internetul) 
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