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ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

Cine a fost Diavolul 

înainte de cădere? 

Nu este aici nicio ameninţare, este 

doar o realitate şi fie că place sau nu, acesta 

este un adevăr Biblic, iar adevărurile Lui 

Dumnezeu nu se negociază. Dincolo, pentru 

veşnicie, omul ajunge în unul dintre cele două 

locuri, în funcţie de decizia personală. 

 

 

SFATUL COPIILOR 

 

 SIMPLITATEA…Biblia ne î nvaţ a  sa  fim cumpa ţaţ i s i credincios i.A 
fi simplu î nseamna  sa  ţ inem conţ de cercul nosţru s i sa  nu î ncerca m sa  
impresiona m,alţfel vom ajunge sa  ne ma ndrim.Pa sţraţ i mereu cura ţ ia 
penţru ca  as a cum spune s i ca nţecul: „Mai bine simpli s i smeriţ i s i de 
Dumnezeu iubiţ i”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL - CREDINŢA VERITABILĂ ! 

Apostolul Ioan scria în I Ioan 1 : 1 – 2 aceste cuvinte :  

 „Ce era de la început,  

 ce am auzit,  

 ce am văzut cu ochii noştri,  

 ce am privit şi  

 ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – 

pentru că 

 viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre 

ea şi vă vestim  

 viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost 

arătată”. 

Apostolul Toma avea trei cerinţe pentru a crede :  

1. “Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi  

2. dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi  

3. dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. (Ioan 20 : 

25). După ce Domnul I se arată 

iar Toma se convinge de realitatea Învierii, Îi spune Domnului : „Domnul 

meu şi Dumnezeul meu !” (Ioan 20 : 28).  

 Domnul Isus ne spune clar : „Ferice de cei ce n-au văzut şi au 

crezut” (Ioan 20 : 29). Trăirea prin credinţă este modalitatea Biblică de 

vieţuire a creştinului. Trăirea prin simţuri, poate fi înşelătoare. În Biblie 

avem exemplul lui Iacov, care a greşit atunci când s-a bazat pe simţurile lui, 

pe pipăit şi pe miros. Prin ele s-a convins de ceva ce de fapt, nu era real, 

(deşi aşa credea el că este în realitate) : 

 „În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel 

mai mare, care se găseau acasă, şi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-

a acoperit cu pielea iezilor mâinile şi gâtul care erau fără păr. Şi a dat în 

mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă şi pâinea pe care le pregătise. El 

ANUNŢURI SĂPTĂMÂNALE 

Luni – rugăciune 1800 – 2000 

Miercuri – repetiţie cor – 1800 

Joi – serviciu  de evanghelizare 1800 – 2000 

Sâmbătă – seara tinerilor – 1800 - 2000 

Duminică – serviciu de evanghelizare –  dimineaţa 900 – 1200 

- seara 18
00

 - 20
00
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VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Dumnezeu nu ne-a un 

duh de frică,ci de 

Putere , de Dragoste şi 

de Chibzuinţă. 

2 Timotei 1 : 7 

a venit la tatăl său şi a zis :  

 „Tată !” „Iată-mă”, a zis Isaac. „Cine eşti tu, fiule ?” Iacov a 

răspuns tatălui său : „Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-

ai spus. Scoală-te, rogu-te, şezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să 

mă binecuvânteze sufletul tău !” Isaac a zis fiului său : „Cum l-ai şi găsit, 

fiule ?” Şi Iacov a răspuns :  „Domnul Dumnezeul tău, mi l-a scos 

înainte.” Isaac a zis lui Iacov : „Apropie-te, dar, să te pipăi, fiule, ca să ştiu 

dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau sau 

nu.” Iacov s-a apropiat de tatăl său, 

Isaac, care l-a pipăit şi a zis : „Glasul 

este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt 

mâinile lui Esau.” Nu l-a cunoscut, 

pentru că mâinile îi erau păroase, ca 

mâinile fratelui său, Esau ; şi l-a 

binecuvântat. Isaac a zis : „Tu eşti deci 

fiul meu Esau ?” Şi Iacov a răspuns : „Eu 

sunt.” (Geneza 27 : 15 – 24).  

 Bazându-se pe simţurile sale, 

Iacov s-a înşelat. Acest fel de 

comportament este sinonimul trăirii prin 

vedere, una dintre cele două forme de trăire a vieţii, despre care le scria 

apostolul Pavel credincioşilor din Corint : „ ... umblăm prin credinţă, nu 

prin vedere.” (II Corinteni 5 : 7). 

 A pípăi are patru sensuri, dar în limba română sunt mai cunoscute 

două din ele :1. A atinge (ușor și repetat) un obiect ori o ființă cu degetele 

sau cu palma pentru a se încredința că există sau pentru a constata forma, 

consistența, calitatea etc.; a cerceta, a examina tactil. 3. A merge cu 

nesiguranță, fără să vadă (bine) și folosindu-se de mâini, de baston etc.; a 

orbecăi. ◊ Pe pipăite = cu nesiguranță, pe dibuite, bâjbâind. ♦ A căuta ceva 

cu mâna pe nevăzute; a dibui, a bâjbâi. 4. Fig. A încerca să afle ceva, a 

sonda, a tatona; a bănui, a intui că există (într-un anumit fel). – Din sl. 

pipati.  

 Cuvântul a pipăi [gr. epsēlaphēsan] este folosit de patru ori, în Noul 

Testament, în textul din I Ioan 1 : 1, precum şi în :  

 Luca 24 : 39 : „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt ; 

pipăiţi-Mă [gr. psēlaphēsate] şi vedeţi : un duh n-are nici carne, nici 

oase, cum vedeţi că am Eu.” ;  

 Fapte 17 : 27 : „ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L 

găsească bâjbâind, [gr. psēlaphēseian] măcar că nu este departe de 

fiecare din noi”; 

 Evrei 12 : 18 : „Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea 

atinge [gr. psēlaphōmenō] şi care era cuprins de foc, nici de negură, 

nici de întuneric, nici de furtună ... ”. 

 John Boys scria că Toma : „a recunoscut divinitatea pe care n-o 

vedea prin rănile care se vedeau 

RAI  SAU  IAD ? 

  
  Doar prin Isus poţi ajunge în cer … nu mai aştepta. Acum pleacă-te 

pe genunchi înaintea lui Isus şi cheamă-L în viaţa ta ! Poţi spune : “Doamne 

Isuse, recunosc că sunt un păcătos, cred în Jertfa Ta de pe cruce, curăţă-mă 

prin sângele tău de orice păcat ! Amin !” 

 Lui, poţi să-I spui şi păcatele ascunse, neştiute de alţii. Aşa se obţine 

Mântuirea, împreună cu viaţa veşnică. Aceasta este pocăinţa : să-mi 

potrivesc viaţa după Biblie, să caut o Biserică unde Isus este iubit, dorit, 

ascultat şi urmat şi-apoi, la 

plecarea de aici de pe 

pământ, (în momentul 

decesului), să ştiu că 

ajung Acolo unde 

mi-am dorit / propus 

... în Cer! Nu pentru 

un an sau doi, ci 

pentru o veşnicie! 

 În Cer, mai 

există locuri goale, dar cei 

ce nu se vor găsi în Cer ... se vor 

regăsi în iad. Nu există un al treilea loc ... 

intermediar. Există intermediari pentru 

ambele destinaţii şi pentru Cer şi pentru iad, fiecare are trimişi pe-acest 

pământ.  

 Eşti cu Isus sau eşti fără Isus ? ÎL ai pe Isus, ai cerul, nu ÎL ai pe Isus 

... locul final este locul de pedeapsă, iadul. De ce ? Fiindcă în Cer se ajunge 

prin cerere, nu automat.  


