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Pentru unii oameni a defăima este ceva obişnuit şi nu li se pare a fi ceva 

foarte grav, dar din punctul de vedere Biblic, defăimătorii nu au nicio şansă 

de a ajunge în Cer ! „Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta ... nici defăimătorii 

... nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. 

 

SFATUL COPIILOR 

A vorbi de rău o persoană ,care nu este lăngă 

tine ,înseamnă bărfă.Feriți-vă de bârfă 

deoarece este un păcat și Dumnezeu urăște 

păcatul . 

Dumnezeu să ne ajute pe toți să vorbim cănd 

trebuie și ce trebuie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL - AGAR 

 „Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume 

lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. El a zis : „Agar, roaba Saraiei, de 

unde vii şi unde te duci ?” Ea a răspuns : „Fug de stăpâna mea, Sarai.” Îngerul 

Domnului i-a zis : „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.” (Geneza 16 

: 7 – 9).  

 Câteva gânduri din acest text : 

 1. „Îngerul Domnului a găsit-o ... ”. Pentru a găsi pe cineva, trebuie mai 

întâi să-l caut. Cine era Îngerul Domnului ? În text ni se spune despre El că este 

Domn şi Dumnezeu : „Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise : „Tu eşti 

Dumnezeu care mă vede !” Acest text ne duce cu gândul la Domnul Isus. Despre El 

scrie că :  

 „ ... Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19 

: 10).  

 „Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele 

nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită ?” (Matei 18 

: 12).  

 „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a 

găsit”. (Luca 13 : 6). 

 2. Vremurile de atunci, seamănă cu cele de azi. Agar era într-o fugă : „fug”, 

îi spune ea Îngerului Domnului ... 

 3. Ce se accentuează în text ? Faptul că Dumnezeu vede / cunoaşte totul ! 

Trecutul, prezentul precum şi viitorul omului ! De EL nimeni nu se poate ascunde ! 

Dar EL Îşi foloseşte cunoaşterea, pentru binele omului şi pentru îndeplinirea 

planurilor LUI !  

 Oare Dumnezeu nu ştia de unde venea ea şi încotro mergea ea ? Sigur că 

ştia ! Dar Dumnezeu atunci când ne pune întrebări, o face nu pentru că nu cunoaşte 

acel lucru ... ci pentru a intra în vorbă cu noi, pentru a ne reabilita relaţia cu EL, şi 

cu cei împotriva cărora am păcătuit, (de ex. întrebările puse lui Adam, lui Cain, lui 

Avraam, toate vizează locul în care se află cineva la un moment dat.   

 Pentru Dumnezeu contează foarte mult să fiu şi să stau acolo unde EL mă 

vrea la un anumit moment dat ... de aceea întrebarea lui Dumnezeu este adresată cu 
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un scop precis :  

 „ ... Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis : „Unde eşti ?” (Geneza 

3 : 9). Este clar că Dumnezeu ştia că Adam şi Eva erau acolo, altfel nici 

măcar nu ar fi pus această întrebare ! Deşi este clar că ei fiind ascunşi, nu 

erau vizibili cu ochiul liber ! 

 „Domnul a zis lui Cain : „Unde este fratele tău Abel ?” El a răspuns : 

„Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu ?” (Geneza 3 : 9). Dar, după ce 

Cain se face că nu ştie nimic şi minte, Dumnezeu îi spune foarte clar că EL 

ştia de crima pe care Cain tocmai o 

înfăptuise ... el poate credea că dacă nu 

l-a văzut nimeni, totul va rămâne secret 

! 

 „Atunci ei i-au zis : „Unde este nevasta 

ta, Sara ?” „Uite-o în cort”, a răspuns 

el.” (Geneza 18 : 9). 

 4. Cu ce a păcătuit Agar ? Doar cu 

privirea ... dar Dumnezeu a văzut acea privire ! 

Cât a durat ? O milisecundă poate ! „Când s-a 

văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe 

stăpâna sa. Şi Sarai a zis lui Avram : „Asupra ta 

să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu 

însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea ; şi ea, 

când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit 

cu dispreţ.” (Geneza 16 : 4 – 5). Contează şi azi 

ce privesc şi unde privesc. Aceste lucruri nu trec 

nevăzute ! 

 5. De unde vii ? La partea aceasta a 

întrebării, Agar a ştiut ce să răspundă. Nu a dat 

însă răspunsul la a doua parte a întrebării : Unde te 

duci ? Ea nu ştia răspunsul deoarece mergea ... spre niciunde ! Oare eu ştiu încotro 

merg ? În Biblie scrie că : „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că 

duc la moarte”. (Proverbe 14 : 12).  

 Despre Isus, apostolul Ioan scria : „Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate 

lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce ... ”. (Ioan 

13 : 3). La EL se poate merge chiar acum şi Isus ne-a garantat : „Tot ce-Mi dă Tatăl 

va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6 : 37 ).  

 6. Totuşi unii vor ajunge în întunericul de afară. Adică în afara prezenţei 

Lui, Isus fiind Lumina Lumii !  De ce ? Pentru că există un orar al cerului, o perioadă 

în care se poate intra în cer, numită „anul de îndurare al Domnului” (Luca 4 : 19), 

în care am timp să merg la EL.  

 7. Dumnezeu ne-a avertizat că există un prea târziu, o zi a judecăţii, despre 

care Domnul Isus nu a amintit în sinagoga din Capernaum, (a se vedea Isaia 61 : 2 : 

„să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului 

nostru”) !  

 „Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare 

făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea 

târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a 

fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au 

auzit.  Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El 

când a zis : „Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea !” (Evrei 4 : 1 – 

3). 

STUDIU BIBLIC - Defăimătorii  

 În limba greacă cuvântul 

folosit este loidoroi şi este folosit 

în Noul Testament numai de 

două ori şi anume în : 

 I Cor. 5 : 9 – 11 : „V-am 

scris în epistola mea să 

n-aveţi nicio legătură 

cu curvarii. Însă n-am 

înţeles cu curvarii lumii 

acesteia, sau cu cei lacomi 

de bani, sau cu cei hrăpăreţi, 

sau cu cei ce se închină la idoli, 

fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. 

Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul 

care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau 

închinător la idoli, sau defăimător [gr. loidoros], sau beţiv, sau hrăpăreţ ; 

cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi”. 

 I Cor. 6 : 9 - 11 : „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : nici curvarii, nici închinătorii 
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei 
lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii [gr. loidoroi], nici hrăpăreţii nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi ! Dar aţi fost 
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus 
Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru”. 

  În limba română a defăima are două sensuri :  

1. A vorbi de rău pe cineva sau a vorbi rău despre ceva ; a ponegri, a 

calomnia.  

2. A disprețui, a subaprecia ; a umili, a înjosi.    

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Nu te teme căci Eu 

sunt cu tine; nu te uita 

cu îngrijorare, căci Eu 

sunt Dumnezeul 

tău;Eu te întăresc,tot 

Eu îți vin în ajutor.Eu 

te sprijin cu dreapta 

Mea biruitoare. 

Isaia 41:10 


