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Cârtitorii

„Ei  sunt  nişte  cârtitori  [gr.  mempsimoiroi,  reclamanţi.  Conform  Dex, 
reclamantul este o : „Persoană care face o reclamație”, iar reclamaţia este definită ca 
fiind o „plângere, jalbă / sesizare prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri  
cuiva”  Dex.],  nemulţumiţi [gr.  gongystai,  persoane  veşnic  nemulţumite]  cu  soarta 
[G.G. starea] lor; trăiesc după poftele lor [G.G. Umblând cum îi poartă poftele]; gura 
le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig.”

Conform  Dex a cârti înseamnă :  A-și  exprima (mereu)  nemulțumirea  prin  
murmure  sau  critici  (făcute  de  obicei  în  absența  celui  în  cauză);  a  se  plânge,  a  
protesta (mereu). 

Cel  mai  cunoscut  sinonim,  (care  are  însă  are  şi  un  înţeles  pozitiv,  spre 
deosebire de cârtire, care este doar distructivă, negativă) este a critica : 

A dezvălui lipsurile,  greșelile,  defectele unor persoane, ale unei opere, ale  
unor stări  de lucruri  (arătând cauzele și  indicând mijloacele de îndreptare).  ♦ A 
arăta  cu  răutate  (sau  cu  exagerare)  părțile  slabe  ale  unui  lucru  sau  ale  unei  
persoane ; a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri și greșeli ; a bârfi (Dex) .

În epistola pe care a scris-o, Iuda explică faptul că în aceeaşi Adunare pot 
exista şi creştini şi credincioşi falşi. Iuda decrie : învăţăturile lor, (v. 4), modul lor de 
viaţă, (v. 8 – 16), efectele comportamentului lor, (v. 18). 

Ce trebuie să fac ? Să lupt cu mine însumi, (v. 3) şi să-mi amintesc faptul că 
va exista o judecată aici şi una dincolo, (v. 5 – 7). Trebuie pus accent pe Cuvântul 
Noului Testament,  (v. 17),  pe rugăciunea prin Duhul Sfânt,  (v. 20) şi  pe trăirea în 
dragoste, acceptare, (v. 20 – 21).

ANUNŢURI

• Duminică, 26 Octombrie 2014, dimineaţa avem invitaţi de la I.T.P. Bucureşti. 
Cei  care  doresc  sunt  rugaţi  să  aducă  alimente  pentru  această  lucrare.  Se  face  o 
strângere la nivelul judeţului.

• Sâmbătă,  11 Octombrie 2014, de la orele  0930  este  Conferinţa Judeţeană a 
Surorilor  din  Caraş-Severin,  care  se  ţine  în  acest  an  la  Caransebeş.  Surorile  care 
doresc să meargă sunt invitate să se înscrie pe un Tabel la Casierie, pentru a putea fi 
organizată deplasarea şi pentru a putea confirma participarea.

• De mâine,  din  6 Octombrie  2014,  cu ajutorul  lui  Dumnezeu,  se  reîncepe 
studiul  din  Pildele  Domnului  Isus,  care  se  ţine,  după  terminarea  timpului  dedicat 
rugăciunii.

• Cu  ajutorul  Domnului  va  fi  evanghelizare,  în  fiecare  duminică  seara, 
precum şi a treia duminică dimineaţa. Să cerem binecuvântarea Domnului pentru 
invitaţi şi să chemăm cunoscuţi, vecini, prieteni, colegi, rude etc., pentru care să ne 
rugăm până atunci şi în zilele de post.

BISERICA PENTICOSTALĂ CEZAREEA, STR. CASTANILOR, 119, REŞIŢA

Testul pescarului sau Textul pescarului !?
            „Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit  
la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?”  „Ba da”, a zis Petru.” 
(Matei 17 : 24 – 25). 
            „  ...  nu plăteşte  ...  ?”  „Ba da”.  Cum ar  fi  răspuns  Petru,  dacă  ar  fi  ştiut 
continuarea ? Era simplu, ce este probabil că şi-a imaginat cum vor decurge lucrurile ; 
cum Domnul va scoate din pungă şi-i va da suma !            
            Plăteşte ? Da ! Cel ce promite, (purtătorul de Cuvânt neautorizat), ... a trebuit 
să fie şi rezolvătorul fizic al problemei ! I s-a spus ce are de făcut şi-a executat ordinul 
Domnului Isus ! 
            Un sfat ar fi : Nu vorbi, în locul Lui ! Poate ar fi trebuit să spună : „De ce mă 
întrebaţi pe mine, de ce va face EL ?” Oare, de ce nu l-au întrebat pe Petru, despre ce 
va face el ? 
            Ştiau că Domnul, nu plătise taxa ? Poate aveau, ceva ce numim noi, o evidenţă, 
un tabel ... sau o memorie foate bună ! Ce răspuns ar fi trebuit să dea Petru ?

1. De ce mă întrebaţi pe mine, de ce va face EL ? Oare, de ce nu l-au întrebat 
pe Petru, despre ce va face el, nu Învăţătorul lui ? Ştiau că Domnul, nu plătise 
taxa ? Poate aveau, ceva ce numim noi, o evidenţă, un tabel … sau o memorie 
foate bună ! Ce răspuns ar fi trebuit să dea Petru ? 

2. Întrebaţi-L pe Domnul Isus ! Sau, îl putea duce pe întrebător, la Isus ! Putea 
spune : 

3. Nu ştiu, trebuie să vorbesc cu Domnul ! Sau, ce-a mai simplă întrebare ar fi 
putut fi : 



4. De ce mă întrebaţi pe mine ?               
            (continuare de la pag. 1)                                    www.cezareea.ro

Dar, poate a ştiut că Domnul Isus este CEL care plăteşte şi pentru / în locul 
altuia, ca o prefigurare a preţului Mântuirii / a Jertfei Finale ! 
            Din această întâmplare putem învăţa şi cum să facem dintr-o încurcătură, o 
oportunitate, un loc larg ! Datorită pripirii, Petru a fost pus într-o situaţie neplăcută.  

Trebuiau daţi banii, iar el, care credea că Isus are banii, s-a văzut pus într-o 
situaţie complicată : a promis că va da, dar nu avea de unde să plătească ! Fără Isus ne 
facem necazuri, cu Isus se rezolvă problemele. Această lecţie o putem învăţa şi noi !

ÎNTÂMPLĂRI   O femeie în vârstă ne 
oferă o lecţie de viaţă deosebită

Povestea lui Lilian Weber, care la 99 de ani 
confecţionează  în  fiecare  zi  câte  o  rochie 
pentru fetele sărace din Africa, a stârnit un val 
uriaş de emoţie. 
Bătrânica ce trăieşte în Iowa, SUA, a făcut în 
ultimii ani 840 de rochii şi nu are de gând să 
se oprească până nu atinge pragul de 1.000. 
Deşi  în  mai  2015  va  împlini  100  de  ani, 

Lilian începe în fiecare dimineaţă o rochiţă de la zero. De fiecare dată, încearcă să îi 
dea o personalitate aparte astfel încât fetiţa care o va purta să fie mândră de noua ei 
ţinută.
Hainele  sunt  donate  apoi  asociaţiei  „Little  Dresses for  Africa”,  care  le  distribuie  către 
orfelinate, biserici şi şcoli. (Preluat de pe www.paşi.ro)

 „Mâna lui Dumnezeu a trimis racheta în mare“

Un  operator  al  sistemului  israelian 
antirachetă  Iron  Dom povesteşte  cum  o 
rachetă  ratată  de  Cupola  de  Fier a  fost 
purtată de vânt în mare, deşi ar fi urmat să 
lovească  cartierul  general  al  armatei 
israeliene sau gara centrală din Tel Aviv.

Un  militar  israelian,  aflat  în  serviciu  la  o 
baterie  Iron  Dom,  povesteşte  o  întâmplare 
care i-a schimbat optica despre Dumnezeu în 
timpul  ultimelor  zile  de  încleştare  dintre 
israelieni şi palestinieni în Fâşia Gaza.

„O  rachetă  trasă  de  Hamas  din  Gaza.  Iron  Dome  (Cupola  de  Fier)  a  calculat  
traiectoria. Ştim unde va cădea această rachetă cu o rază de până la o rază de 200 de  
metri.  Obuzul  ar  fi  trebuit  să  lovească  turnurile  Azrieli,  din  Kirya  (unde  se  află  

echivalentul  israelian  al  Pentagonului)  sau  gara  centrală  din  Tel  Aviv  şi  sute  de  
oameni ar fi murit. „Am lansat prima rachetă interceptoare. Fără succes. A doua şi a 
treia , la fel. Acest lucru se întâmplă foarte rar. Până în prezent, au existat doar două  
cazuri de acest gen. Eram în stare de şoc. În acest stadiu noi mai aveam doar patru 
secunde până când racheta atingea solul . Am transmis semnalul de urgenţă cu locul  
unde va lovi obuzul şi am averitzat că ar putea urma o catastrofă“, a povestit soldatul 
israelian .

Şi dintr-o dată Iron Dome (care calculează şi viteza vântului, printre altele) indică vânt 
puternic  dinspre  est,  un vânt  puternic care  a purtat  racheta  inamică în mare.  „Am 
rămas împietrit  şi  am strigat:  „Există  Dumnezeu!“ „Am văzut  cu ochii  mei  acest  
miracol. Nu mi l-a povestit cineva . Am văzut cum mâna lui Dumnezeu trimite racheta  
în mare“, mai spune operatorul de la bateria Iron Dom. Operatorul spune că după ce-şi 
va încheia serviciul militar obligatoriu va respecta la sânge Sabatul şi se va dedica 
studiului religios.

Comandantul brigăzii Givati, colonelul Winter Ofer a povestit presei israeliene un alt 
miracol pe care nu l-a mai întâlnit în cariera sa militară. Un raid al armatei israeliene 
care trebuia să aibă loc înainte de ivirea zorilor pentru a fi  protejaţi  de inamic de 
întuneric, s-a amânat, obligând soldaţii să se apropie de obiectivul pe care trebuiau să-l 
cucerească după ce răsărise sorele. Dar, miracol dumnezeiesc, pe neaşteptate s-a lăsat 
o ceaţă groasă în zonă, iar soldaţii  israelieni au putut acţiona fără să fie văzuţi  de 
inamic, în condiţii de siguranţă.

Dar, în ciuda ajutorului divin un sondaj de opinie publicat ieri, arată că majoritatea 
israelienilor  (51%)  apreciază  că  „nimeni“  nu  a  câştigat  războiul  dintre  Israel  şi 
gruparea  Hamas  în  urma  acordului  de  încetare  a  focului  de  72  de  ore  intrat  în 
vigoare... 

Să Îl rugăm pe Dumnezeu pentru :
• Zoran,  care  a  trecut  printr-un  şoc cândva,  dar  îşi  doreşte  să-L cunoscă pe 

Domnul Isus. 

• Floarea Miloş, (a încheiat legământul cu Domnul de puţină vreme).

• O soră ne cere ajutorul pentru o fată, care a apucat pe căi străine ...

• Manu şi Dani Izvernar ... au plecat în Germania.

• Adi şi Emilia Jivan ... încă nu s-a rezolvat cu locuinţa.


