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Editorial. Răul chiar ne face rău ? (VII) 

 

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

  Pilda semănătorului
4 Când s-a strâns o gloată mare şi a venit la El  
norod  din  felurite  cetăţi,  Isus  a  spus  pilda 
aceasta :  5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene 
sămânţa.  Pe  când  semăna  el,  o  parte  din 
sămânţă a căzut lângă drum : a fost călcată în  
picioare şi au mâncat-o păsările cerului.  6 O 
altă parte a căzut pe stâncă; şi, cum a răsărit,  
s-a uscat, pentru că n-avea umezeală. 7 O altă 
parte  a  căzut  în  mijlocul  spinilor:  spinii  au  
crescut împreună cu ea şi au înecat-o. 8 O altă  
parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a  
făcut  rod  însutit.”  După  ce  a  spus  aceste  
lucruri,  Isus  a  strigat  :  „Cine  are  urechi  de  
auzit să audă.” 9 Ucenicii Lui L-au întrebat ce  
înţeles are pilda aceasta.  10 El le-a răspuns :  
„Vouă  v-a  fost  dat  să  cunoaşteţi  tainele  
Împărăţiei  lui  Dumnezeu,  dar  celorlalţi  li  se 
vorbeşte  în  pilde,  ca  „măcar  că  văd,  să  nu  
vadă,  şi  măcar că aud,  să nu înţeleagă.”  11 
Iată ce înţeles are pilda aceasta : Sămânţa este  
Cuvântul  lui  Dumnezeu.  12 Cei  închipuiţi  în  
sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud ;  
apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor,  
ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.13 Cei  
închipuiţi  în  sămânţa  căzută  pe  stâncă  sunt 
aceia care, când aud Cuvântul, îl  primesc cu  
bucurie ; dar n-au rădăcină, ci cred până la o  
vreme, iar când vine ispita,  cad.  14 Sămânţa 
care a căzut între spini  închipuieşte pe aceia 
care,  după  ce  au  auzit  Cuvântul,  îşi  văd  de 
drum  şi-l  lasă  să  fie  înăbuşit  de  grijile,  
bogăţiile şi plăcerile vieţii ...      (Continuare în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
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CAPITOLUL 7
Isus i-a zis : „Drept ai judecat.”  44 Apoi S-a 
întors spre femeie şi a zis lui Simon : „Vezi tu  
pe femeia aceasta ? Am intrat în casa ta, şi nu 
Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele ; dar ea 
Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-
a şters cu părul capului ei. 45 Tu nu Mi-ai dat  
sărutare  ;  dar  ea,  de  când  am  intrat,  n-a 
încetat  să-Mi sărute picioarele.  46 Capul nu 
Mi l-ai  uns cu untdelemn ; dar ea Mi-a uns  
picioarele  cu  mir.  47  De  aceea  îţi  spun  :  
păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate ; căci  
a iubit mult. Dar cui  i  se iartă puţin iubeşte  
puţin.”  48 Apoi a zis femeii : „Iertate îţi sunt  
păcatele !” 49 Cei ce şedeau cu El la masă au 
început să zică între ei : „Cine este Acesta de  
iartă chiar şi  păcatele  ?”  50 Dar Isus  a  zis  
femeii  :  „Credinţa ta te-a mântuit  ;  du-te în  
pace.”

CAPITOLUL 8
Isus propovăduieşte Evanghelia

1 Curând după aceea, Isus umbla din cetate în  
cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea  
Evanghelia  Împărăţiei  lui  Dumnezeu.  Cei  
doisprezece erau cu El ; 2 şi mai erau şi nişte  
femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi  
de  boli  ;  Maria,  zisă  Magdalena,  din  care  
ieşiseră şapte draci, 3 Ioana, nevasta lui Cuza, 
ispravnicul  lui  Irod,  Susana  şi  multe  altele  
care-L ajutau cu ce aveau.

Să vedem ce scrie în continuare şi ce găsim scris în Biblie, în privinţa rugăciunii. Când 
este bine să ÎL rog pe Dumnezeu, (în ce situaţii) ?

•  Când în viaţa mea se petrec lucruri care depăşesc înţelegerea mea. Proorocul 
Ieremia notează :

„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel : „Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Şalum,  
va veni la tine să-ţi spună : „Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de  
răscumpărare ca să-l cumperi”. (Ieremia 32 : 1 – 3, 6) Ieremia ÎL ascultă pe Dumnezeu : „Şi 
am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot, şi i-am cântărit argintul,  
şaptesprezece sicli de argint”. (Ieremia 32 : 9), dar scrie că : 

„După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului  
această rugăciune .... ”. Poate era în aceeaşi stare în care se află omul uneori, când ÎL întreabă 
pe Dumnezeu : De ce a trebuit să fie aşa ? De ce să dau banii pentru un pământ pe care poate  
că îl voi pierde în câteva zile ? Şi el mai ştia ceva ... cât avea să ţină robia deoarece Dumnezeu 
îi spusese cu ceva timp înainte : „Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile  
acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani”. (Ieremia 25 : 11)

Rezumând vom nota doar că, Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia, (care se afla închis) să 
cumpere un ogor, care în scurtă vreme avea să fie pierdut ... pentru şaptezeci de ani. De ce ? 
Deoarece Ierusalimul era înconjurat de oastea babilonienilor şi se ştia că nu va mai rezista 
asediului decât foarte puţin timp, iar după aceea toate proprietăţile pe care încă le deţineau, 
aveau să fie luate de către cuceritori ! 

Părea un lucru fără noimă, să-i ceară Dumnezeu ca azi să cumpăre un ogor pe care 
avea să-l piardă poate chiar în ziua următoare, sau (în cel mai bun caz), în câteva zile ! Ieremia 
scrie ce i-a răspuns Dumnezeu : „Şi acum, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre  
cetatea aceasta despre care ziceţi : „Va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin  
sabie, prin foamete şi prin ciumă.”            

Iată, îi voi strânge din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea şi în  
marea Mea supărare ; îi voi aduce înapoi în locul acesta şi-i voi face să locuiască în linişte  
acolo ...  Se vor cumpăra iarăşi ogoare în ţara aceasta despre care ziceţi că este un pustiu fără 
oameni şi fără dobitoace şi că este dată în mâinile haldeilor. 
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     Mică enciclopedie onomastică        Dicţionar Biblic de nume proprii  

Cartea veche  
166. Lupta cu sine 

„O, nenorocitul de mine ! Cine mă va izbăvi de  
acest trup de moarte…? Mulţumiri fie aduse lui  

Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru !…”.  
(Romani 7 : 24 - 25) 

Un cre tin a întrebat pe un credincios, ce a f cut înş ă  
ziua  aceea.  Credinciosul  i-a  r spuns,  c  atât  deă ă  
mult a avut de lucrat în aceea i în fiecare zi, cş ă 
puterile  nu  i-ar  fi  ajuns,  dac  nu  l-ar  fi  ajutată  
Dumnezeu. 
„În  fiecare  zi,  zise  el,  trebue  s  îmblânzesc  doiă  
oimi, s  re in doi cerbi, s  silesc doi uli, s  înving unş ă ţ ă ă  

vierme,  s  domolesc  un  urs  i  s  îngrijesc  ună ş ă  
bolnav.”.  Mirându-se  cel  ce  la  întrebat  de  acest 
r spuns, credinciosul îl l muri astfel. ă ă

• „Cei doi oimi sunt ochii mei, pe cari trebue s -iş ă  
supraveghez tot mereu, ca s  nu vad  r ul. ă ă ă
• Cei  doi  cerbi  sunt  picioarele  mele,  pe  cari  
trebue s  le p zesc, ca s  nu m  duc  la p cat. ă ă ă ă ă ă
• Cei doi uli sunt mâinile mele, pe cari trebue să  
le silesc la lucru i la fapte bune. ş
• Viermele  este  limba  mea,  pe  care  trebue  să  
mi-o înfrânez, ca s  nu vorbeasc  multe. ă ă
• Ursul  este  inima  mea,  c reia  trebue  s -iă ă  
domolesc  mândria  i  iubirea de sine.  ş i  e  bolnavŞ  
întreg trupul meu, pe care trebue s -l caut,  ca s  nu-lă ă  
înving  senzualitateaă ”. Aceast  lupt  trebue s  o poarteă ă ă  
fie tecarele din noi cu instinctele sale desordonate, ca sş ă 
se poat  devota chem rii sale.ă ă

Proverbe latine despre progres
•  A  nu  progresa  din  punct  de  vedere  al 
calităţilor  înseamnă  a  regresa.  •  Cine  face 
progrese  în  studii,  dar  are  lipsuri  în 
comportare,  mai  mult  regresează  decât 
progresează.  •  Intereseul  pentru  învăţătură 
creşte şi mai mult, având un exemplu deosebit. 
•  În  aşa fel  să-i  ajuţi  pe alţii  să  progreseze, 
încât să fii tu însuţi mulţumit de tine. • Oricine 
studiază  puţin,  progresează  puţin,  Studiază, 
deci, continuu pentru ca să progresezi cum se 
cade ! • Studiază, scrie, caută să progresezi şi 
nu-ţi  pierde  timpul  jucându-te  cu  zarurile 
[jocurile] !  •  Oamenii  şi-au  dat  seama,  în 
mintea  lor,  că  orice  lucru  se  realizează  prin 
ajutorul altuia ... • A putea să te ridici este o 
dovadă de progres. • (Augustus se lăuda că) el 
a găsit Roma un oraş din cărămidă şi a lăsat-o 
ca  un  oraş  din  marmură.  Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Editura, Albatros, Bucureşti, 1976).

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
Betrogene  Betrűger  (germ.  „Înşelători  înşelaţi”). 
Formulată de Lessing în poemul dramatic  Nathan 
Înţeleptul, expresia a cunoscut o rapidă celebritate.
În  această  piesă,  Nathan  povesteşte  sultanului 
Saladin o legendă cu trei fii care au moştenit de la 
tatăl lor câte un inel de aur. Fiecare pretinzând că 
inelul lui e cel veritabil, s-a ajuns la judecată. 
Şi judele le spuse că nici unul dintre inele nu-i cel 
adevărat. Tustrei sunt  înşelători înşelaţi, căci tatăl 
lor, în loc de unul, făcu trei inele.   (Cont. în nr. următor)

Din Dicţionarul Biblic de nume proprii :
•  ANAT  =  1.  Înălţare,  Încuviinţare.  2. 
Oratorul. 3. Răspuns,  Ascultat. 4. Eroul. Un 
israelit (Judecători  3  :  31). •  ANATEMA  = 
Excomunicare,  Blestem.  În  ebr.  herem :  Fie 
omorât sau A muri. (I Corinteni 16 : 22)

•  Hector  :  Intrat  în  onomastica  noastră  încă  din 
secolul  trecut,  Hector reproduce  gr.  Hektor. 
Etimologia  numelui  acestui  mare erou al  troienilor 
este  încă  incertă.  În  mod  curent,  Hektor  este 
interpretat  ca  „stăpânitor,  apărător,  păstrător”,  prin 
apropiere  de  verbul  gr.  echo,  echein  „a  ține,  a 
apăra, a servi”. Se găsește și în izvoarele latine ca 
nume de servi și liberți sau cu valoare de nume de 
familie roman (cognomen). 

Versetele de memorat   

Pentru joi 8 Decembrie 2016 : „Dumnezeule,  
căile  Tale sunt sfinte !  Care dumnezeu este  
mare ca Dumnezeul nostru ?”.  (PSALMUL 77 : 
13).  Reamintim  versetele  învăţate  în  ultima 
perioadă : Numeri 30 : 2, I Samuel 15 : 22 – 
23,  II Samuel 22 : 31 şi Levitic 20 : 26. 
Toate versetele de memorat  vor fi  afişate pe 
pagina : Programări de pe www.cezareea.ro

Doi  pești  înotau în  același  fluviu  :  unul  deja 
bătrân, celălalt abia născut. Un pescar aruncă 
undița ca să prindă pești.
- Atenție  !  ...  spuse  cel  în  vârstă  celui  mai 
tânăr. În mijlocul acelei mâncări apetisante se 
află un ac de fier ; dacă muști, te prinde și te  
trage  pe  pământ.  Acum,  pe  pământ  este 
pregătit un foc mare, iar acest foc frige peștii,  
iar oamenii îi mănâncă ... Dacă-ți este dragă 
viața, ține-te departe de acest pericol !
- Hai, pleacă ! ... Cine a venit de acolo de sus 
să-ți spune asemenea prostii ?...
Iar  tănârul  imprudent  mușcă  momeala  și  își 
agăță  gura  în  ea.  Grătarul  îl  învăță,  (din 
păcate  prea  târziu),  că  în  ciuda  necredinței, 
există  pământul  deasupra  apei  și  focul  care 
prăjește  peștii  ... Există  o  viaţă  de  dincolo, 
chiar dacă eu nu o văd şi nu ştiu despre ea. 
Apostolul Pavel spunea : „Aşadar, noi întotdeauna 
suntem  plini  de  încredere  ;  căci  ştim  că,  dacă  
suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul  
– pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.  
– Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult  
mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă,  
la Domnul”.  (II  Corinteni 5  :  6  – 8)[Patrascu  Damian, 
www.sfintisisfinte.blogspot.com]

Fericirea este ceva ce decizi din timp ! 
Petite, era o doamnă în vârstă de 95 de ani, cochetă 
şi  extrem de mândră,  care  în  fiecare dimineaţă se 
trezeşte şi se îmbracă elegant, cu părul mereu coafat 
... chiar dacă vederea nu mai este de mult punctul ei 
forte, (acum fiind aproape oarbă), se mută într-un azil 
de  bătrâni.  Soţul  ei  murise  de  curând,  făcând 
inevitabilă mutarea ei la azil. 
După  multe  ore  petrecute  în  sala  de  aşteptare  a 
azilului de bătrâni, a zâmbit drăguţ, când i s-a spus, 
că este gata camera unde va locui de acum înainte. 
În  timp  ce  se  îndrepta  spre  lift,  folosindu-se  de 
mergător, asistentul care se ocupa de îndrumarea ei, 
îi face o scurtă descriere cu privire la ce o aşteaptă în 
camera  ei  micuţă.  Bătrânica  auzind  descrierea,  cu 
entuziasmul unei fetiţe de opt ani, spuse : 
„Îmi  place,  voi  iubi  acest  loc  !”.  Asistentul  fiind 
impresionat  de  entuziasmul  femeii,  îi  spuse  : 
„Doamnă  Jones,  nici  măcar  nu  aţi  văzut  camera,  
aşteptaţi să ajungem …”. 
„Asta  nu  are  nicio  legatură  cu  ce  am  zis  eu”,  
răspunse  bătrânica  simpatică.  „Fericirea  este  ceva 
ce decizi  din timp. Faptul că îmi  va plăcea sau nu 
camera, nu ţine de felul cum este aranjata mobila … 
ţine de felul cum îmi aranjez eu mintea. 
Deja am decis că o voi iubi … Este decizia pe care  
am luat-o în dimineaţa asta, când m-am trezit. 
Vezi tu, tinere, în fiecare dimineaţă când mă trezesc,  
eu iau o decizie în ceea ce priveşte ziua care mă  
aşteaptă, am o alegere de făcut ; în loc să stau în pat  
toată ziua şi să îmi plâng de milă, concentrându-mă 
pe dificultăţile întâmpinate cu părţi ale corpului meu 
care nu mai  funcţionează ca înainte,  prefer să mă 
ridic din pat şi să fiu recunoscătoare pentru cele care  
încă sunt funcţionale. 
Pentru mine fiecare zi, este un dar, şi atâta timp cât  
voi deschide ochii dimineaţa, mă voi focusa pe ziua  
aceea  şi  pe  toate  amintirile  frumoase,  special  
adunate  şi  stocate  de-alungul  timpului,  pentru  
vremuri  ca  acestea”. În  Biblie  găsim  scrisă  o 
rugăciune (Iov 7 : 7): „Adu-Ţi aminte, Dumnezeule,  
că viaţa mea este doar o suflare !”

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 !”

              Se vor cumpăra iarăşi ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor  
pune martori ... ”. (Ieremia 25 : 36 – 37, 43 – 44)

Adevărul este că noi vedem ce se întâmplă în prezent, dar nu ştim ce va fi în viitor, de 
aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu ! El ştie ce va fi în viitorul apropiat sau îndepărtat 
din viaţa mea şi tot ce mi se întâmplă acum nu-mi va face rău, ci îmi va aduce binele ! 

De aceea este bine, ca în situaţiile fără ieşire să fac ce a făcut şi omul Lui Dumnezeu 
Ieremia,  să Îl  rog pe Dumnezeu, să vorbesc cu Domnul vieţii  mele, despre toate neliniştile 
mele,  din  perioadele  în  care  (eu  ca  om) chiar  nu  pot  să  văd  nicio  portiţă  de  scăpare  din 
problemele cu care sunt înconjurat şi care sunt foarte nedrepte ! 
              Ce a urmat în viaţa lui Ieremia ? Poporul evreu într-adevăr a fost învins în luptă şi a  
fost dus în robie, dar Ieremia a fost lăsat în ţară şi (pentru a câta oară), un credincios a văzut că 
Dumnezeu  găseşte  o  a  treia  variantă,  la  care  copilul  Lui  nu  s-a  gândit,  în  momentele  de 
cumpănă din viaţa lui, când totul părea a fi pierdut !                           (Continuarea în numărul viitor) 

Povestiri cu tâlc
Teologul  şi  scriitorul  Cristofor  von  Schmid 
merse odată printr-un lan de grâu. Aici întâlni 
un ţăran care mergea cu capul  descoperit  în 
amiaza mare. Preotul îi recomandă să-şi pună 
pălăria  pe  cap  pentru  a  nu-l  arde  arşiţa 
soarelui, dar ţăranul îi spuse: „Când merg prin 
lanurile  mele  de  grâu,  nu-mi  pun  pălăria  pe 
cap, pentru că trebuie să avem respect faţă de 
puterea şi acţiunea minunată a lui Dumnezeu 
care lucrează aici în tăcere”.           [Sursa : internetul]
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