
Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părţile ; nu mai am nici 
potrivnic, nici nenorociri !”.  Fiului(Solomon), Dumnezeu i-a dat odihna şi liniştea, însă 
tatăl, (David) a avut multe lupte şi până să ajungă împărat şi după aceea. Până, a avut 
probleme cu Saul, iar după, a avut probleme cu el însuşi şi cele mai mari probleme le-a 
avut din cauza lui însuşi ! El şi le-a făcut ! De Saul l-a scăpat Dumnezeu, până la urmă şi 

din prigonit, a ajuns împărat ! Dar de el însuşi nu a putut scăpa … de ceea ce noi 
numim firea pământească ! 

„ … mă paşte … şi mă duce la … odihnă”. Este o umblare întâi şi apoi o odihnă … 

însă aceasta înseamnă mai multă mişcare şi mai puţin stat. Iar traseul pe care se ajunge la 

apă nu este la latitudinea oii, ci a păstorului. La odihnă nu ajunge oaia când vrea ea şi nici 

nu poate sta … cât vrea ea ! Iar Păstorul are o turmă, nu doar o oaie ! Este „Păstorul meu”, 

în sensul că se ocupă şi de mine, dar nu numai de mine. Eu sunt o bucăţică din întreg. 

„Turma” este un termen folosit de Domnul pentru Biserică : „Mai am şi alte oi, care nu 

sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va 

fi o turmă şi un Păstor.” (Ioan 10 : 16). Dar şi când se referă la această turmă, este 

folosit viitorul : „va fi o turmă şi un Păstor.” 

Pe pământ, fără îndoială că există Biserica, dar ea este formată din multe turme, cu mulţi 

păstori, dar în esenţă, viaţa de credinţă este aceeaşi, la fel cum şi oaia este de acelaşi tip, 

indiferent de ţara în care trăieşte ! Tot iarbă consumă, tot rumegă, tot lapte face, dar fiecare 

are personalitatea ei, ceea ce înseamnă că are şi părţi bune şi părţi rele. Poate şi din acest 

motiv, văile, duşmanii, lipsurile etc., au rolul de-a uni oile, de-a le uniformiza viaţa de 

credinţă ! Totul fiind sub controlul Marelui Păstor al oilor : Domnul Isus ! 

De unde vine cuvântul Crăciun ? 
 O explicatie privind originea acestui termen, a fost propusa de profesorul 
Gheorghe Musu (1913-1987). El sustine ca termenul "Craciun", numea butucul care 
era aprins in seara si noaptea dinaintea solstitiului de iarna.  
 Conform adeptilor religiilor naturiste, focul rezultat din arderea butucului, 
avea menirea sa "intareasca" soarele "amortit", sa-i dea acestuia putere sa-si continue 
calatoria sa. Cand Hristos, numit "Soarele dreptatii", a luat locul "vechiului soare" 
cinstit in religiile naturiste, a fost preluata si denumirea "Craciun".  
 In concluzie, ceea ce putem spune cu certitudine este ca termenul folosit de 
Biserica este "Nasterea Domnului", asa cum o exprima si troparul: "Nasterea Ta, 
Hristoase, Dumnezeul nostru...". E bine sa nu uitam ca in Cazania de la Govora din 
1642, si in Cazania lui Varlaam din 1643, intalnim "Sarbatoarea Nascutului". Deci, 
putem afirma fara retineri ca termenul "Craciun" in limba romana este un cuvant de 
origine populara si nu un termen oficial al Bisericii. (Adrian Cocosila). 
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III. Dependenţa de Dumnezeu.  
 Inspiraţia în vorbire o primim doar atunci când avem nevoie de înţelepciunea 
de sus. Ea nu rămâne la noi. Dacă am fi posesorii înţelepciunii de sus, nu am mai avea 
nevoie de Isus. Solomon este un exemplu pentru ceea ce se poate întâmpla când un om 
are în posesie înţelepciune divină şi trăieşte independent de Dumnezeu !  
 Lui Solomon, Dumnezeu i-a promis : „Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi 
pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca 
tine.” (I Împăraţi 3 : 12).   
 Împlinirea promisiunii Divine la această cerere este scrisă în cartea I Împăraţi 
4 : 29 – 30 : „Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi 
cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea 
înţelepciunea tuturor fiilor răsăritului şi toată înţelepciunea egiptenilor”.  
 Urmarea a fost că : „Veneau oameni din toate popoarele să asculte 
înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră 
vorbindu-se de înţelepciunea lui.” (I Împăraţi 4 : 34). Şi în I Împăraţi 5 : 12 , este 
accentuat faptul că : „Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum îi făgăduise”.  
 Noi ştim, în special de împărăteasa din Seba, dar în Biblie scrie că : „Toată 
lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese 
Dumnezeu în inima lui.” (I Împăraţi 10 : 24). 
 Solomon era de mirat, pentru cei ce-l auzeau ... şi a rămas de mirat pentru ceea 
ce-a ajuns după aceea, în Cuvânt este scris : „Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-
au plecat inima spre alţi dumnezei ; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului 
Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David”. (I Împăraţi 11 : 4). Aşa s-a 
ajuns la situaţia ca Iosia să trebuiască să facă curăţenie, în urma lui Solomon. Despre 
Iosia scrie că :   
 „ ... a pângărit înălţimile ... pe care le zidise Solomon ... Astarteii ... lui 
Chemoş ...şi lui Milcom, urâciunea fiilor lui Amon”. (II Împăraţi 23 : 13) 

                   Anunturi :  
Evanghelizare va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi în  
această duminică seara, precum şi duminica viitoare.12).. 
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot . 
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PSALMUL 23 
Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic.  
El mă paşte în păşuni verzi 

şi mă duce la ape de odihnă ; 

îmi înviorează sufletul 

şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, 

din pricina Numelui Său. 

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, 

nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. 

Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. 

Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ; 

îmi ungi capul cu untdelemn, 

şi paharul meu este plin de dă peste el. 

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 

în toate zilele vieţii mele, 

şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.” (Psalmul 23) 

„Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic” (v. 1). Aşa spunea David în 

Vechiul Testament, dar în Noul Testament scrie : 

Despre unii oameni credincioşi din Vechiul Testament, că : „au fost ucişi cu 

pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi ; au murit ucişi de sabie, au pribegit 

îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi … ” 

(Evrei 11 : 37). „ …nu voi duce lipsă” este total diferit de : „nu duc lipsă de nimic”, 

arată speranţa pentru un viitor mai bun, în timpul unui prezent cu nevoi ! În Marcu 2 : 

25, avem redate cuvintele Domnului Isus : „ … Oare n-aţi citit niciodată ce a făcut 

David, când a fost în nevoie şi când a flămânzit el şi cei ce erau împreună cu el ?”  

Despre urmaşi ai Domnului Isus : „Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de 

hrana de toate zilele … ” (Iacov 2 : 15) 

Nu întotdeauna creştinul va avea tot ce îşi doreşte ca om ! Va avea însă tot ce 

are nevoie din punct de vedere spiritual, în timpul şcolii care se numeşte Viaţa pe 

acest pământ ! „El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă” (v. 2). Dar 

pe acest traseu, puţin mai încolo, tot David scrie că există o vale a umbrei morţii ! La 

un moment dat, David îi spunea lui Ionatan : „ … viu este Domnul şi viu este sufletul 

tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.” (I Samuel 20 : 3). 

Mai sunt şi duşmani ! Există şi odihna pe acest pământ, este drept … dar de ea a 

beneficiat mai mult Solomon decât David ! În cartea I Împăraţi 5, (versetele 2 – 4) este 

scris că : „Solomon a trimis vorbă lui Hiram : „Ştii că tatăl meu, David, n-a putut să 

zidească o Casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor cu care l-au 

înconjurat vrăjmaşii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui.   

 (Continuare la următoarea pagină) 

Unul dintre prietenii nostri, Tovo, ne-a 
povestit cum Diavolul le-a legat caminul 
sub blestemele stramosilor si a vrajitoriei. 
Tatal lui s-a imbolnavit destul de grav, 
timp de 12 ani, dar doctorii nu stiau ce 
are. In plus, dupa o perioada de stat prin 
spital, l-au trimis acasa. In acest timp, ei 
au inceput sa apeleze la traditionali vraci 
si vrajitori pentru vindecare. Unul dintre 
acesti vrajitori i-a dat sa bea tatalui sau 
niste leacuri si i-a spus ca ori de cate ori 
se simte rau, sa ii strige numele: 
,,Edmond, si el va veni sa ii usureze 
crizele. De fiecare data cand trecea prin 
crize, tatal sau striga:,,Edmond, mi-e 
foarte rau, iar vraciul aparea in 5-10 
minute in pragul casei lor. 
Vrajitorul Edmond a inceput sa aduca in 
casa lor tot felul de lucruri ciudate, 
inchinate stramosilor, iar ei trebuiau sa le 
plateasca. Incet, dar sigur, le-a golit casa 
de toate bunurile de care le aveau: masina 
de spalat, diverse obiecte de mobilier, aur 
– promitandu-le vindecarea tatalui lor. 
,,Am sa duc acest aur ca si jertfa 
stramosilor in orasul meu natal, apoi ei il 
vor vindeca pe tatal vostru.   
Un crestin vecin a vazut in ce blestem si  
saracie a ajuns aceasta familie. A discutat cu ei 
despre posibilitatea unei intalniri de  
rugaciune. In disperare, au acceptat.  
Un pastor impreuna cu un grup de  
rugaciune au venit si au golit casa de  
 

toate lucrurile inchinate stramosilor. Apoi 
le-au dat foc in curte. Dupa aceea s-au rugat 
in special pentru tatal lor. Dupa ce ei au 
plecat, el a facut o criza foarte urata, in care 
a vomitat indelung. A crezut ca moare si i-a 
chemat pe toti din casa langa el, dandu-le 
ultimele instructiuni cu privire la ingropare. 
Apoi s-a culcat. A fost prima noapte in care 
a dormit toata noaptea, dupa 12 ani de 
boala. A doua zi s-a trezit sanatos. De 10 
ani este foarte bine. L-a primit pe Hristos in 
inima. S-au botezat toti si sunt martori plini 
de pasiune ai lucrarilor lui Hristos. Viata lor 
a fost schimbata, transformata de 
Dumnezeu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi si Tovo cu sotia si copiii lui .................. 
Domnul ne-a pus pe inima şi sa sustinem pe  
cei mai saraci 10 copii dintr-o scoala  
pentru un an de zile cu toate taxele scolare. 
Eram la scoala ,,La Promesse”, la renovare,  
cand a venit unul dintre acesti copii si a  
plans inaintea directoarei ca el nu poate sa  
vina la scoala anul acesta pentru ca parintii  
lui nu mai au bani sa il sustina.  


