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         ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE :   

Duminică :  900 - 1000 - Rugăciune                                                                                 

1000 - 1200 – Slujba Bisericii                                      

1800 - 2000- Slujba Bisericii                          

Joi : 1800 - 2000- Slujba Bisericii 

 MĂRTURIE PERSONALĂ  

„La vârsta de 5 ani, în vacanţa de vară am mers cu unchiul meu la bunica, în 
zona Olteniei. În fiecare an, vara, se organiza pe o pajişte mare un „parc al copiilor”. 
Auzind de acest parc mi-am dorit mult să merg şi eu. S-a întâmplat ca în ziua 
respectivă să plouă tare, încât s-a făcut noroi şi nu se mai putea circula cu maşina.  
 Bunica şi unchiul, fiind ortodocşi, mi-au spus în glumă, să mă rog 
Dumnezeului meu şi poate El va face să se oprească ploaia. Am ieşit afară în prag şi 
am spus o rugăciune scurtă. Privind spre cer, am observat cum soarele îşi făcea loc 
printre nori, iar ploaia a încetat dintr-odată ...  
 Pământul  uscându-se repede, am putut merge în acel loc. M-am bucurat 
foarte mult, iar ei au rămas uimiţi şi ziua aceea a rămas în amintirea tuturor”.   

Miriam I.  
 STUDIU BIBLIC : PĂCATELE. 

2. Cum vede Dumnezeu păcatul ?  
             „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat 
în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.  
 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de 
răutate ; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase ; sunt 
şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, 
neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, fără milă.  
 Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt 
vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”. 
(Romani 1 : 28 – 32). În capitolul 3 : 23, apostolul Pavel scrie : „ ... toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. În capitolul 6 : 23 scrie că : „plata păcatului este moartea, 
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. 
                                                                                                                                 

SFATUL COPIILOR 

  Copii ascultați în Domnul de parinți voștri !!! ... Dacă veți asculta de 
Dumnezeu si de părinții voștri veţi fi fericiți în toate zilele voastre !!! ... Tatăl vostru 
de sus să vă ajute dragi copilași !!! 

 

 
 
 
 

 

EDITORIAL - Departele celui apropiat de mine ! 

Criticăm uneori negativ lucrarea tâlharilor, doar dacă nu îi vedem partea 
pozitivă, (a se vedea Luca 10 : 25 – 37). Uneori, Domnul Isus, doar cu ajutorul 
tâlharilor ne poate opri, pentru a ne ajunge din urmă. Ajuns în Ierihon, ar fi fost mai 
rău de omul care se cobora. 
 
 Fiecare cădere este o treaptă, pe scara decăderii spirituale. Tâlhari-i opresc 
decăderea ... prin cădere ! Căderea opreşte coborârea ! Tâlharii îi asigură un tratament 
gratuit, strict necesar. Ei fac o lucrare bună, pe gratis. Ei iau ceea ce nouă ne face rău, 
(şi de fapt, nu avem nevoie), şi ne lasă pe gratis nevoia, 
dependenţa de Dumnezeu ! 
 Ne iau nouă independenţa şi o duc cu ei pentru 
totdeauna. Trebuie să ştiu că şi necazul este în trecere, şi 
tâlharii vor pleca din viaţa mea ... şi-L vor lăsa în loc pe omul 
durerii ! Din omul nepăsător, devin omul care simte, întâi 
durerea personală, iar apoi şi pe a altora. Dar, după tâlhari, fii 
sigur că vine Domnul. 
 Dacă se întâlneau înainte, omul nu ar fi avut nevoie 
de EL. Tâlharii sunt într-un anumit fel, trimişii Lui ! Nevoile 
ce ne sunt făcute, ne fac să avem nevoie de Isus ... altfel am 
putea şi fără EL ! 
 Prin rănile Lui suntem vindecaţi. Rănile Domnului 
Isus, sunt medicamentul principal. Isus este şi medicament şi doctor, (dacă se poate 
spune aşa). EL a rămas cu răni, dacă Isus ar fi fost vindecat, noi am fi rămas bolnavi  
 Numai cel ce cunoaşte durerea, o recunoaşte atunci când se întâlneşte cu ea pe 

drum. Isus este Omul durerii, (Isaia 53 : 3), nu copilul durerii. Doar cel care a ajuns 

om spiritual, va simţi durerea altuia. Îndemnul apostolului Pavel este : „Fraţilor, nu 

fiţi copii la minte; ci la răutate fiţi prunci; iar la minte fiţi oameni mari” (I Corinteni 

14 : 20), sau tot corintenilor le mai scrie : „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, 

întăriţi-vă !” (I Corinteni 16 : 13).  

Unii sunt imuni la astfel de dureri ... pentru că ei nu au răni ! Nu au rănile Lui 

în ei şi nici suferinţele Domnului Isus. Nu simt nici cu EL, nici cu acei ei, care au 

nevoi ! Ei sunt cei nepăsători, deşi sunt totuşi implicaţi în ceea ce noi numim lucrarea 

Foaia Creștinului 

Versetul          

săptămânii: 

       “ Ceea ce face 

farmecul unui om    

este BUNĂTATEA 

lui ” ... 

    Proverbe 19:22 



spirituală, preoţii ... leviţii. Preotul se ocupă de jertfe, de animale mai întâi, pentru om 

... dar nu de om !  

          Levitul actual, nici el nu vede rănile celui căzut. El vede Cuvântul, predicarea ... 
îi predică celui rănit, un mesaj despre vindecarea Divină şi apoi pleacă ... pentru că şi 
alţii au nevoie ! Numai bolnavul vindecat, poate fi doctor adevărat. Altfel, trec 
zilnic pe lângă cei pe care îi salut, ei rămân la fel de căzuţi, iar eu sunt un departe al 
celui pe lângă care trec aproape. Departele celui apropiat de mine ! El poate fi chiar şi 
din familia mea ... şi se poate să nu-i văd rănile, deşi ele strigă ... pentru cel care nu 
mai poate să facă nimic !  
 Rănile sunt recomandarea bolnavului grav, biletul de 
internare ... este scris pe el. Dar sunt puţini cei care ştiu să 
citească astfel ... Nu cunoaştem rănile Domnului Isus şi cu atât 
mai puţin pe cele ale altora ! Trecerea şi întrecerea au luat locul 
opririi şi al slujirii ! 
 Preotul : „a trecut înainte pe alături” (Luca 10 : 31). 
Levitul : „trecea şi el prin locul acela ; a trecut înainte pe 
alături” (Luca 10 : 32). Eu să înaintez, eu să propăşesc, (să 
prosper). Nu mai văd altceva, decât să-mi ating ţinta planurilor 
mele. Eu să fiu ... eu să fac, ce vreau eu şi să trec pe lângă cel pus de Domnul ...  în 
calea mea. 
 În Evanghelia după Matei 21 : 31, avem redate cuvintele Domnului Isus, către 
cei de la Templu : „Este scris : „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar 
voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” Preoţii de felul acesta, (iar aici nu contează 
confesiunea religioasă), odată îi fac rău omului prin ceea ce-i fac şi a doua oară fac un 
rău ... prin ceea ce nu-i fac ! Două feluri de rele : nu mă dezbrac de eul meu, (de omul 
cel vechi), dar vreau să-l transform pe celălalt ! Nu sunt eu cum trebuie, dar cred că 
pot să-l fac pe altul, ceea ce eu nu sunt în stare să fac cu / din mine ! 
 În Pilda Samariteanului, accentul este pus pe fapta călătorului, a celui care 
îşi face milă şi plăteşte pentru salvarea celui căzut. Dar Isus a sfârşit călătoria pe acest 
pământ, iar acum este în Cer ! Călătorul în care trăieşte Isus, sunt eu, creştinul de azi ! 
Aproapele trebuie sa fiu eu!                                                                   Florin Ciochină.  
    

 DIN VECHIUL TESTAMENT ... AZI - Isaac                                                     
(Continuare din numărul trecut). 

În Biblie este scris că Avraam a avut două soţii, (“Numele nevestei lui Avraam 
era Sarai”- Geneza 11 : 29, “Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura” - Geneza 
25 : 1). Iacov a avut tot două soţii, pe Lea şi Rahela … Isaac însă, este omul care a 
fost credincios soţiei lui, nemailuând o altă soţie, deşi vremurile acelea îi dădeau 
dreptul să facă acest lucru ! 

 La fel este şi astăzi, când există oameni care îşi permit să aibă o soţie, în ţară 

… şi o amantă, poate nu aici, ci în străinătate ! Pot să îşi permită să divorţeze, să se 
căsătorească persoane de acelaşi sex, să calce Cuvântul lui Dumnezeu. Lor trebuie să 
li se reamintească, ceea ce le scrie apostolul Pavel, creştinilor din Roma :  
“Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt 
vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le 
fac” (Romani 1 : 32 ; a se vedea şi v. de la 18 – 32). 
 Isaac s-a dus şi a locuit ca străin, în ţara Filistenilor, 
după porunca Domnului, nu după capul lui … “Isaac a făcut 
semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul acela; 
căci Domnul l-a binecuvântat” (Geneza 26 : 12). Nu tot aşa 
s-a întâmplat cu Elimelec şi Naomi, care au plecat în ţara 
Moabului, unde Naomi îşi pierde şi soţul şi copiii, (Rut 1 : 1 
– 5). 
 La fel este şi astăzi cu oamenii care trăiesc prin 
vedere. Merg dintr-o ţară în alta, îşi părăsesc familiile … practică pruncuciderea, (pe 
care au redenumit-o însă, folosind termenul avort : 
“Avortul (în latină: ab "fără", ortus "naștere") înseamnă întreruperea sarcinii prin 
eliminarea fătului (spontană sau provocată) din cavitatea uterină înainte de termenul 
de gestație și având drept efect moartea fătului. ” Aceasta este o definiţie preluată de 
pe  http://ro.wikipedia.org/wiki/Avort, tocmai pentru a fi neutri în explicarea unui 
termen, care în limba română era / şi este uciderea unui prunc.  
 Spus într-o limbă străină, (în latină), cuvântul arată aceeaşi realitate, numai că 
nu loveşte urechea aşa de tare ! Oricum i-am spune, este o crimă, pe care cei care o 
fac, îşi vor lua pedeapsa de la Dumnezeu, iar acest lucru se face din viaţa aceasta, iar 
pentru cei care nu îşi rezolvă acest păcat, vor avea parte de urmările lui veşnice ! 
 Motivaţia cu care se face acest lucru, poate fi şi lipsa credinţei în Dumnezeu, 
datorită căreia, omul nu crede că Dumnezeu, poate să poarte de grijă de toate lucrurile 
de care este nevoie într-o viaţă de familie ! Opusul unui astfel de comportament, l-a 
avut Isaac, care a rămas credincios soţiei lui, deşi ea nu a putut avea copii ! Timp de 
douăzeci de ani, el a chemat Numele Domnului, rugându-se pentru familia lui, 
aşteptând cu răbdare, pentru a primi copii ! 
 Când avea deja şaizeci de ani, I se nasc cei doi copii, pe care îi 
binecuvântează ! Ferice de copiii care îşi ascultă părinţii. Un altfel de copil a fost 
Esau, care a ales să le facă părinţilor voaţa amară, din pricina căsătoriei lui cu fete 
canaanite, deşi ştia că acest lucru, nu este după voia părinţilor ! Din această cauză, se 
ajunge, la ceea ce este scris în Geneza 27 : 46 : “Rebeca a zis lui Isaac : „M-am 
scârbit de viaţă, din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă, 
dintre fetele lui Het, dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa ?”. Iar 
Esau, era un copil pentru naşterea căruia tatăl ÎL roagă ... douăzeci de ani ! 
 Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să-I rămânem credincioşi LUI, în orice 
vreme şi să creştem în dragostea faţă de EL ! (A se vedea Filipeni 1 : 9 – 11). În Matei 
8 : 11, Domnul Isus spune : “Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus 
şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor”.      Mircea Jivan 

Știați că ? 

       Vechiul 

Testament 

are 23.214 

versete ! 

Întrebarea 

Săptămânii   

  Care este     

versetul din 

mijlocul Bibliei? 


