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Editorial. Răul chiar ne face rău ? (VI) 

 

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

cu nişte copii care stau în piaţă şi strigă unii  
către  alţii  :  „V-am cântat  din  fluier,  şi  n-aţi  
jucat; v-am cântat de jale, şi n-aţi plâns.”  33 
În  adevăr,  a  venit  Ioan  Botezătorul,  nici  
mâncând pâine, nici bând vin, şi ziceţi : „Are  
drac.”  34 A  venit  Fiul  omului,  mâncând  şi  
bând,  şi  ziceţi  :  „Iată  un  om  mâncăcios  şi  
băutor  de  vin,  un  prieten  al  vameşilor  şi  al  
păcătoşilor.”  35  Totuşi  Înţelepciunea  a  fost  
găsită dreaptă de toţi copiii ei.”

Femeia păcătoasă
36 Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el.  
Isus  a  intrat  în  casa  fariseului  şi  a  şezut  la  
masă.  37 Şi  iată  că  o  femeie  păcătoasă  din  
cetate  a  aflat  că  El  era  la  masă  în  casa  
fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir  
mirositor  38 şi stătea înapoi, lângă picioarele  
lui  Isus,  şi  plângea.  Apoi  a  început  să-I  
stropească picioarele  cu lacrimile  ei  şi  să le  
şteargă cu părul capului ei ; le săruta mult şi  
le ungea cu mir. 39 Când a văzut lucrul acesta,  
fariseul care-L poftise şi-a zis : „Omul acesta,  
dacă ar fi  un proroc, ar şti  cine şi  ce fel  de 
femeie este cea care se atinge de El : că este o  
păcătoasă.” 40 Isus a luat cuvântul şi i-a zis :  
„Simone,  am  să-ţi  spun  ceva.”  „Spune,  
Învăţătorule”, I-a răspuns el. 41 „Un cămătar  
avea doi datornici : unul îi era dator cu cinci  
sute de lei, iar celălalt cu cincizeci. 42 Fiindcă 
n-aveau  cu  ce  plăti,  i-a  iertat  pe  amândoi.  
Spune-Mi,  dar,  care  din  ei  îl  va  iubi  mai  
mult ?”  43 Simon I-a răspuns : „Socotesc că  
acela căruia i-a iertat mai mult.”Continuare în nr. viitor
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CAPITOLUL 7
22 Şi, drept răspuns, le-a zis : „Duceţi-vă de 
spuneţi  lui  Ioan ce  aţi  văzut  şi  auzit  :  orbii  
văd,  şchiopii  umblă,  leproşii  sunt  curăţaţi,  
surzii  aud,  morţii  învie,  şi  săracilor  li  se  
propovăduieşte  Evanghelia.  23 Ferice  de  
acela  pentru  care  nu  voi  fi  un  prilej  de  
poticnire.”

Mărturia lui Isus despre Ioan
24 După ce au plecat trimişii lui Ioan, Isus a  
început să spună noroadelor despre Ioan : „Ce 
aţi ieşit să vedeţi în pustiu ? O trestie clătinată  
de vânt ? 25 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi ? Un 
om  îmbrăcat  în  haine  moi  ?  Iată  că  cei  ce  
poartă haine moi şi cei ce trăiesc în desfătări  
sunt în casele împăraţilor. 26 Atunci ce aţi ieşit  
să vedeţi ? Un proroc ? Da, vă spun, şi mai  
mult decât un proroc.  27 El este acela despre  
care  este  scris  :  „Iată,  trimit  pe  solul  Meu 
înaintea  feţei  Tale,  care  Îţi  va  pregăti  calea  
înaintea Ta.” 28 Vă spun că dintre cei născuţi  
din  femei,  nu  este  niciunul  mai  mare  decât  
Ioan  Botezătorul.  Totuşi,  cel  mai  mic  în  
Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât  
el.  29 Şi  tot  norodul  care  l-a  auzit,  şi  chiar  
vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind  
botezul lui Ioan ; 30 dar fariseii şi învăţătorii  
Legii  au  zădărnicit  planul  lui  Dumnezeu  
pentru ei, neprimind botezul lui.  31 Cu cine  
voi  asemăna,  dar,  pe  oamenii  din  neamul  
acesta ? Şi cu cine seamănă ei ? 32 Seamănă 

Fixarea  atenţiei  pe  necazuri,  concentrarea  asupra  problemelor,  nu  îmi  va  aduce 
rezolvarea lor. Contează să privesc peste ele, la Cel care le-a îngăduit pentru o vreme, tot pentru 
un bine al meu, pe care eu poate nici nu am cum să-l înţeleg acum. În  Noul Testament găsim 
scris că la un moment dat, lui Petru : „Drept răspuns, Isus i-a zis : 

„Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea”. (Evanghelia după Ioan 
13 : 7) Cu alte cuvinte : Acceptă ce ţi se întâmplă ! Domnul Isus nu s-a oprit, din ce avea de 
făcut, doar pentru a-i da explicaţii şi probabil că nici nu era răspunsul pe care Petru îl aştepta de 
la Domnul Isus. Dar să nu uităm că Domnul Isus este : 

„  ...  Hristosul  ... mai  presus  de  toate  lucrurile,  Dumnezeu binecuvântat  în  veci.  
Amin !”.  (Epistola  către  Romani  9  :  5)  Isus  este  Dumnezeu şi  pentru a  înţelege  cum este 
Dumnezeu, este foarte bine să citim  Noul Testament şi  în special Evangheliile,  în care este 
descrisă viaţa Domnului Isus.

Cum pot să stau şi eu de vorbă cu Isus, cum a făcut Petru ? Prin rugăciune, deoarece în 
Evanghelia după Ioan (capitolul 9 : 31 avem o promisiune deosebită : „Ştim că Dumnezeu n-
ascultă pe păcătoşi ; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl  
ascultă”. 

Să vedem ce scrie în Biblie, când este bine să ÎL rog pe Dumnezeu, (în ce situaţii) ? 
• În caz de boală incurabilă : „În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o 
rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit şi i-a dat un semn”. (II Cronici 32 : 24)       
        Termenul  boală incurabilă este  folosit  pentru a  ne recunoaşte limitarea  /  neputinţa 
omenească,  nu se referă însă şi  la  Dumnezeu !  Domnul  Isus  a spus într-o împrejurare,  un 
principiu general valabil : 
            „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu 
putinţă”. (Evanghelia după Matei 19 : 26 ) 
• După o zi grea, în care Dumnezeu m-a ajutat : „Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar  
noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele”. (Psalmul 42 : 8)
• Când am de-a face cu oameni dificili : „Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici ; dar eu  
alerg la rugăciune”. (Psalmul 109 : 4) De ce ? Pentru că în Biblie avem o promisiune : „Când 
sunt plăcute Domnului căile cuiva,îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui”. (Proverbe 16 : 7)
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     Mică enciclopedie onomastică        Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche  
165. Lupta cu ispitele 

„Ci  mă  port  aspru  cu  trupul  meu  şi-l  ţin  în  
stăpânire,  ca  nu  cumva,  după  ce  am propovăduit  
altora, eu însumi să fiu lepădat”. (I Corinteni 10 :  
13)  „Vai  de  lume,  din  pricina  prilejurilor  de 
păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri  
de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine  
prilejul de păcătuire !”. (Evanghelia după Matei 18 : 
7) Un cre tin se plânse unui om al Lui Dumnezeu,ş  
c  tot  felul  de  gânduri  de  nimic  îl  tulbur  i  seă ă ş  
teme c  într-o zi îl vor pierde. Credinciosul l-a scosă  
cu  sine  la  câmp  i  îl  invit  s  cuprind  vântul.ş ă ă ă  
Atunci îi zise evlaviosul, c  aceasta nu o poate faceă  
nimenea,  decât  prin  minune.  Atunci  îi  r spunseă  
omul Lui Dumnezeu : „Vezi iubitul meu, tot a a deş  
pu in  ai  putea  s  te  aperi,  ca  s  nu  te  apeseţ ă ă  
gândurile i ispitele cele rele. Datoria ta este s  leş ă  
rezi ti i s  nu te la i a c deaş ş ă ş ă ”. 

Proverbe latine despre prilej
•  Acum  pentru  atunci.  •  Alege  momentul 
potrivit. • Bate fierul cât e cald. • Celor care 
vin târziu le rămân doar oasele. • Cine fuge 
de ocazie, fuge şi ea de el. • Cine vrea să se 
despartă  de un prieten,  caută  un pretext.  • 
Pândeşte ocazia ; dacă ai văzut-o, foloseşte-
te de ea. • Ştii să învingi, Hannibal, dar nu 
ştii  să te foloseşti de victorie. • Rareori se 
iveşte o ocazie avantajoasă. • Ridică pânza 
când  este  vântul  prielnic. •  Fiecare  lucru 
trebuie  să  fie  făcut  la  timpul  său.  • 
Loviturile soartei sunt prilej de manifestare 
a virtuţii.  •  Nu pierde momentul actual de 
teama celui care va veni. • Prinde momentul 
potrivit.  •  Voinţa  iniţiază  toate  acţiunile 
frumoase,  dar  ocazia  le  duce  la  bun 
sfârşit.  •  Adesea,  deliberând pierzi ocazia. 
Din  Proverbe şi cugetări latine,  Editura,  Albatros, 
Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Banul n-are miros  – Împăratul  roman Vespasian 
(69 – 79 e.n.), găsind vistieria goală, după domnia 
lui Nero şi a urmaşilor acestuia, nu s-a dat în lături 
de la nici un mijloc pentru a strânge bani. Printre 
taxele pe care le-a pus a fost şi cea de la closetele 
publice,  (de  aici  şi  numele  de  vespasiene dat 
acestor toalete).
Într-o zi, fiul său, Titus, (viitorul împărat) i-a spus 
că  poporul  râde  şi  bârfeşte  fiindcă  se  scot  bani 
dintr-o asemenea sursă. Vespasian i-a pus o monedă 
sub nas, zicându-i „Non olet” (nu miroase), adică : 
„Uite,  banul n-are miros !” Vorba a prins  şi a fost 
întrebuinţată spre a-i ironiza pe cei care folosesc, 
fără scrupule, chiar cele mai urâte mijloace pentru a 
câştiga  bani  ...  Iuvenal  exprimă  critic  o  părere 
asemănătoare :  „Câştigul,  de oriunde ar veni,  are 
miros plăcut”.  Oare ?  În  Proverbe 13 :  11 găsim 
scris despre câştigul necinstit (dar şi despre cel ce 
se obţine cinstit) că : „Bogăţia câştigată fără trudă 
scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte”. 

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ANANIA  =  1.  Iehova  este  Îndurător.  2. 
Norul  lui  Iehova,  Domnul  este  norul  sau 
Apărarea mea. Mai mulţi israeliţi (Neemia 3 : 
23, Faptele Apostolilor 5 : 1, 9 : 10, 23 : 2).

•  Hannibal: Prenumele masculin Hannibal, cunoscut din 
istoria  veche,  reproduce  prin  intermediul  formei  lat. 
Hannibal, un vechi nume personal fenician Hannibal sau 
Hann-i-Baal.  În  Hannibal  se  recunoaște  cu  ușurință 
numele zeului Baal , divinitate principală la unele popoare 
din vremurile  vechi.  În  ebraică cuvântul  Baal înseamnă 
„posesor,  stăpân,  domn”.  Primul  element  al  numelui, 
hann înseamnă  „favoare” și este înrudit cu verbul hann „a 
avea milă, a face o favoare”. Cum vocala -i-,  care apare 
între  cele  două  elemente,  este  o  marcă  a  genitivului, 
Hannibal poate fi tradus, deci, prin „dar al lui Baal”. 

Versetele de memorat   

Pentru joi 1 Decembrie 2016 : „Voi să-Mi fiţi  
sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul ; Eu v-
am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai  
Mei”. LEVITIC 20 : 26. Reamintim versetele 
învăţate  în această  lună :  Numeri  30 : 2, I 
Samuel 15 : 22 – 23 şi II Samuel 22 : 31.
Toate versetele de memorat  vor fi  afişate pe 
pagina : Programări de pe www.cezareea.ro

Un bătrân indian stătea împreună cu nepotul său şi-
l  învăţa  :  -  „În  viaţa  fiecărui  om de pe pământul  
acesta se dă o luptă formidabilă - o luptă între doi 
lupi.  Unul  rău  [care reprezintă natura omului] :  el  
întruchipează  frica,  mânia,  invidia,  lăcomia,  
autocompătimirea, aroganţa, viclenia, resentimente- 
le.  Celălalt e unul  bun  [la creştini  este inima celui 
care  l-a primit  pe  Isus  ca  Mântuitor] :  el  aduce 
bucuria,  liniştea,  smerenia,  încrederea,  dărnicia, 
adevărul, blândeţea şi mila”. 
- „Şi care dintre ei va învinge ?”. Bătrânul îl priveşte 
în ochi, apoi îi răspunde : 
- „Cel pe care îl vei hrăni !”

Nu contează ce ceaşcă ai ales (II)
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 ...  Nu 
contează  ce  ceaşcă  ai  ales,  cafeaua  are 
acelaşi gust. Ceaşca nu adaugă nicio calitate 
cafelei  ...  Viaţa este ca o cafea bună : jobul,  
banii, cariera, maşina, casa, hainele, poziţia în  
societate  sunt  ceştile.  Doar  ne  ajută  să  ne 
trăim viaţa, dar nu sunt VIAŢA. Hainele pe care 
le  avem,  poziţia  în  societate  şi  banii  nu 
înseamnă  viaţa.  Doar  ne  ajută  în  existenţa 
noastră,  dar  nu  definesc  ceea  ce  înseamna 
viaţa. Din contră, majoritatea oamenilor care au 
mult, sunt invidioşi pe alţii, care au mai mult şi 
nu reuşesc să se bucure nici de ceea ce au. 
Câteodată  concentrându-ne  doar  pe  ceaşcă, 
uităm să savurăm  cafeaua.  Savuraţi  cafeaua, 
nu ceştile ! Cei mai fericiţi oameni nu sunt cei 
care au cele mai multe lucruri. Cei mai fericiţi 
oameni ştiu să se bucure cât mai mult de ceea 
ce au, acolo unde au, în momentul prezent. Ei 
fac ca viaţa să fie frumoasă. Cineva spunea că:
•  Fericirea  nu  este  o  destinatie,  este  o 
călătorie.•  Fericirea  nu  este  ziua  de  mâine, 
este  ziua  de  astăzi.  •  Fericirea  nu  este  o 
dependenţă,  este  o  decizie.  •  Fericirea  este 
ceea ce eşti tu, nu ceea ce posezi.  •  Fericirea 
este o decizie de moment, este o alegere de 
viaţă !  În Psalmul 73 : 28 scrie : „Cât pentru 
mine,  fericirea  mea  este  să  mă  apropii  de 
Dumnezeu : pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul  
meu  de  adăpost,  ca  să  povestesc  toate 
lucrările Tale”. Fericirea o dă Dumnezeu !

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) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

              Dacă Dumnezeu poate să îi transformă pe duşmanii unui credincios şi-i face prietenii  
lui, cu atât mai mult se poate ocupa de potrivnici. Acest cuvânt poate fi un sinonim şi pentru 
duşman, dar sensul lui este de : „Care manifestă o atitudine ostilă, dușmănoasă față de cineva  
sau de ceva ; care se împotrivește ; dușmănos”. (Dex). 

Să nu uităm cuvintele Domnului Isus : „Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din  
casa lui”. (Evanghelia după Matei 10 : 36) Casa este un cuvânt folosit pentru familie ...
• Când în viaţa mea se petrec lucruri care depăşesc înţelegerea mea. Proorocului Ieremia, 
Dumnezeu i-a cerut să cumpere un teren, deşi ştia că Ierusalimul va fi cucerit : „Iată cuvântul  
spus lui Ieremia din partea Domnului ... Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci  
Ierusalimul, şi prorocul Ieremia era închis în curtea temniţei”. Dumnezeu i-a vorbit : 
             „Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului, şi o va lua ... ”. După ce 
îi spune aceste lucruri şi ştiind că poporul evreu, avea să fie dus în robie, (ceea ce însemna că 
îşi pierdeau nu numai libertatea ci şi toate posesiunile materiale ...  (Continuarea în numărul viitor) 

Povestiri cu tâlc Un profesor de colegiu şi-a dus 
într-o zi  clasa de sociologie în mahalalele oraşului 
Baltimore pentru a studia cazul a 200 de băieţi care 
locuiau  acolo.  Studenţii  au  fost  rugaţi  să  scrie  o 
evaluare a viitorului  fiecărui băiat.  În toate cazurile 
studenţii au scris : „Nu are nici o şansă”. Douăzeci şi 
cinci de ani mai târziu un alt profesor de sociologie a 
dat întâmplător peste aceste studii. Atunci, şi-a pus 
studenţii  să urmărească proiectul şi  să vadă ce se 
întâmplase cu acei băieţi. Cu excepţia a 20 dintre ei 
care se mutaseră sau muriseră între timp, studenţii 
au aflat că 176 din cei 180 obţinuseră mai mult decât 
un  succes  obişnuit,  devenind  avocaţi,  doctori  şi 
oameni  de  afaceri.  Profesorul  rămase  uimit  şi  se 
hotărî  să  cerceteze  mai  departe.  Din  fericire,  toţi 
băieţii locuiau în oraş sau în apropiere, astfel încât a 
existat  posibilitatea  să-i  contacteze  pe  fiecare  în 
parte  şi  să-i  întrebe  „Cum  vă  explicaţi  succesul  
dumneavoastră?”  De fiecare dată răspunsul  a fost 
acelaşi şi  plin de căldură, „A existat  o profesoară”. 
Profesoara  încă  mai  trăia,  aşa  că  a  căutat-o  şi  a 
întrebat-o  pe  bătrâna  încă  plină  de  energie,  ce 
formulă deosebită a folosit pentru a-i transforma pe 
micii  vagabonzi  în  oameni  plini  de  succes.  Ochii 
profesoarei  străluciră,  Şi  pe  chipul  ei  apăru  un 
zâmbet blând. „Totul a fost foarte simplu” spuse ea. 
„I-am iubit  pe aceşti  băieţi”. (Din  Supă de pui  pentru 
suflet, Jack Canfield, Mark Hansen)   

Sursa întâmplărilor : internetul
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