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EDITORIAL- Trei feluri de credincioşi 

 1. Credincioşii care ştiu că Isus are toată puterea în ceruri şi pe 

pământ! 

 „Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii 

sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis : „Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-

Ţi mâinile peste ea, şi va învia. Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu 

ucenicii Lui.” (Matei 9 : 18 – 19). 

 Problema, metoda de rezolvare şi rezultatul final. Totul este simplu pentru 

posesorii de credinţă ! Isus nu este limitat, dar noi ne putem limita sau nelimita ! 

Barierele din gândire ! Ne punem bariere de netrecut, sau putem da la o parte 

barierele din minte : Isus poate totul ! Probabil că omul a gândit : „A murit fetiţa, 

dar nu este o problemă, vine Domnul Isus, Îşi pune mâinile peste ea şi va învia !”  

 Cine este sursa Nu - urilor noastre ? Suntem noi, sau le importăm de la 

altcineva ? „Pot totul în Christos care mă întăreşte”, (Filipeni 4 : 13), este genul de 

mentalitate avut şi de apostolul Pavel, care afirma aceste cuvinte, deoarece tot el 

spunea : „căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească 

ce I-am încredinţat până în ziua aceea” (II Timotei 1 : 12). Încrederea creştină are o 

bază solidă ... pentru cei care ÎL cunosc pe Dumnezeu !  

 La fel gândea şi Iair, (aşa cum este scris în subtitlurile din traducerile 

Cornilescu precum şi în Gala Galaction, deşi în text ... nu apare acest nume ! A se 

vedea Matei 9 : 18 – 26, unde titlul este : Învierea fiicei lui Iair ... Probabil că s-a 

dedus acest  lucru din textele paralele scrise de Marcu şi Luca, în care numele 

fruntaşului este notat). 

 2. Credincioşii care sunt batjocoritori, când este vorba de lucrările 

lui Dumnezeu pline de putere  

 Un alt fel de gândire, este cel al majorităţii oamenilor, care în astfel de 

situaţii spun : „Nu se mai poate face nimic, este prea târziu” ! Oare ne unde ştiu ? 

Pare o întrebare simplă, dar nu este ! De unde pot şti ce va fi sau ce nu poate fi ?  

 Matei notează : „Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a 

văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind, le-a zis : „Daţi-vă la o parte ; căci 

fetiţa n-a murit, ci doarme !” Ei îşi băteau joc de El. Dar, după ce a fost scoasă 

gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat. Şi 
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s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.” (9 : 23 – 26). 

 De fapt, Isus poate interveni în orice situaţie, în orice moment, în orice 

stadiu al bolii / morţii / problemei prin care trece un om, la un moment dat ! În Ioan 

3 : 27, sunt redate cuvintele lui Ioan Botezătorul : „Omul nu poate primi decât ce-i 

este dat din cer”, dar poate alege să nu primească ceea ce îi este dat, sau măcar să se 

împotrivească voiei lui Dumnezeu, pentru el ... la momentul respectiv ! 

 Problema este în gândirea mea, în cât de mult cred eu, că poate sau nu poate 

să facă Isus, la un moment dat ! De aceea avem nevoie de o înnoire constantă a minţii 

! 

 Există şi astăzi, oameni care au o credinţă în neputerea Lui Isus ! Nu este 

necredinţă, (în sensul că, s-ar îndoi de puterea Lui), ci ei sunt siguri că EL nu poate 

! Au o credinţă activă în pretinsa lipsă de putere a Domnului ! De unde-şi iau 

informaţiile nu se ştie ! Cum pot decide eu, cu mintea mea, ce vrea şi poate Isus şi 

ce nu ?Cei ce gândesc aşa ... aşa şi rămân, la 

: Nu se poate !  

 3. Credincioşii care apelează la 

Isus, numai când şi-au epuizat toate 

resursele ... 
 Dar, există şi o altfel de categorie, a 

celor, care asemenea femeii, care avea o 

hemoragie, vin la Isus doar după epuizarea 

tuturor resurselor, ca o ultimă soluţie de 

rezolvare a problemei ! Ea însă nu ştia de 

Isus ; Marcu, în capitolul 5 : 27, notează că 

femeia : „A auzit vorbindu-se despre Isus, a 

venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de 

haina Lui”. Cum a auzit, a şi mers la EL. 

 Luca în capitolul 8 : 43 – 44 scrie : 

„Şi era o femeie care de doisprezece ani 

avea o scurgere de sânge ; ea îşi cheltuise 

toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut 

vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi 

şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit”. Ştiind 

acestea, noi poate am fi refuzat-o, Isus însă nu a făcut lucrul acesta, principiul Lui 

fiind primirea, nu respingerea căutătorilor de Dumnezeu ! 

 Femeia a început greşit dar a terminat bine !  

Har există însă şi azi, pentru oamenii care vor să aibă parte de Isus! 

 

STUDIU BIBLIC - Lanţurile fărădelegii sau dependenţa de ... 

 „Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor 

apostolilor, le-a dat bani 

şi a zis : „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru 

ca peste oricine-mi voi pune 

mâinile să primească Duhul 

Sfânt.” Dar Petru i-a zis :  

 „Banii tăi să 

piară împreună cu tine, 

pentru că ai crezut că 

darul lui Dumnezeu s-ar 

putea căpăta cu bani ! 

Tu n-ai nici parte, nici 

sorţ în toată treaba 

aceasta, căci inima ta nu 

este curată înaintea lui 

Dumnezeu. Pocăieşte-te, dar, de 

această răutate a ta şi roagă-te 

Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii 

tale, dacă este cu putinţă ; căci văd că eşti plin de fiere amară şi în 

lanţurile fărădelegii.” (Fapte 8 : 18 – 23).  

 Ceea ce a încercat, Simon să facă a fost privatizarea evlaviei ! Din 

sfinţirea altora ... să câştige bani ! În mintea lui erau banii, credea că totul se poate 

obţine cu bani, chiar şi daruri spirituale ! 

 Conform D.E.X. : 

 dependent este cel : „Care depinde (de ceva sau de cineva) ; în stare de 

dependență ; subordonat”. 

 fărădelegea : „Faptă rea ; nelegiuire, ticăloșie, mișelie”.  

 lanţ (în acest context), este : „Tot ceea ce constituie o legătură puternică ; 

ceea ce încătușează libertatea, independența cuiva”.  

 În I Ioan 3 : 4 este scris : „Oricine face păcat face şi fărădelege ; şi 

păcatul este fărădelege”. Păcatul odată înfăptuit, limitează libertatea interioară a 

credinciosului. Eliberarea o poate face Domnul Isus, pentru cei care ÎL acceptă ca 

Domn şi Mântuitor. De ce ? Fiindcă este nevoie ca omul să treacă de sub puterea 

celui rău, sub autoritatea lui Dumnezeu. 

 Lui Tit, (2 : 14), apostolul Pavel îi scrie că Domnul Isus : „ ... S-a dat pe 

Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un 

norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune”. 

 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Omul nu este stăpân pe 

suflarea lui,ca s-o poată 

opri ,și n-are nici o putere 

peste ziua morții; în lupta 

aceasta nu este izbăvire , 

și răutatea nu poate 

scăpa pe ce răi. 

Eclesiastul 8 : 8 


