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Versetul 

săptămânii 

      Împrietenește-te, 

dar,cu Dumnezeu,și 

vei avea pace;te vei 

bucura astfel  iarăși 

de  fericire. 

  Iov  22:21 

demnitate, de încredere în calitățile proprii. ♦ Ceea ce constituie prilej de laudă, de fală, de 

mulțumire. 2. Sentiment de încredere exagerată în calitățile proprii ; orgoliu, trufie, 

îngâmfare. – Mândru + suf. -ie.  

 Texte Biblice :  

 Proverbe 11 : 2 „Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei 

smeriţi.” 

-Proverbe 14 : 3 „În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi 

păzesc buzele lor.” 

 Proverbe 16 : 18 „Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea 

căderii.” 

 Proverbe 29 : 23 „Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul 

capătă cinste.” 

 Proverbe 30 : 32 „Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai 

gânduri rele, pune mâna la gură ...”. Opusul mândriei este smerenia. 

 SMERÉNIE s. f. Atitudine umilă, supusă, respectuoasă; comportare modestă, 

plină de bună-cuviință. ♦ (Bis.) Evlavie, cucernicie, pioșenie.  Texte Biblice : 

 Proverbe 15 : 33 „Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge 

înaintea slavei”.  

 Proverbe 18 : 12 „Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge 

înaintea slavei”. 

 Efeseni 4 : 2 „ ... cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-

vă unii pe alţii în dragoste”. 

 

SFATUL COPIILOR 

 “Priteniile rele strică obiceiurile bune”-Prietenia cu lumea este o luptă continuă cu 

Dumnezeu.Sfatul pe care al trebui sa il primiți este  că prietenii care nu vă țin aproape de 

Dumnezeu nu sunt prieteni....Dumnezeu să vă ajute să vă alegeți bine prietenii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL-Fiţi oameni 

 Întâi, trebuie să clarificăm un fapt. Uţ era o ţară în care trăia un singur 

om adevărat ! „Era în ţara Uţ un om care se numea  Iov. Şi omul acesta era fără 

prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.” (Iov 1 

: 1). A fi om (aşa cum vrea Dumnezeu) este sinonim cu a fi credincios ! 

 Întotdeauna oameni adevăraţi au fost puţini.  „Şi faraon a zis slujitorilor 

săi: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, 

care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu ?” ... (Geneza 

41 : 38). În afară de Iosif, nu exista un alt om, în 

Egipt !  

 „Moise însă era un om foarte blând, mai 

blând decât orice om de pe faţa pământului.”  

(Numeri 12 : 3).  

 În I Samuel 1 : 6 sunt redate cuvintele pe care 

i le spune slujitorul lui Saul : „Sluga i-a zis: „Iată că 

în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om 

cu vază ; tot ce spune el nu se poate să nu se 

întâmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta 

drumul pe care trebuie să apucăm.”  

 Trec anii şi Dumnezeu vorbeşte din nou, 

celor care trăiau în vremea aceea : „Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, 

întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să 

înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.” 

(Ieremia 5 : 1). Urmarea se ştie ... nu a existat un astfel de om, (cu excepţia lui 

Ieremia), iar Ierusalimul a fost distrus. (Oricum standardul spiritual era mult mai 

jos decât pe vremea lui Avraam, care credea că în Sodoma sunt cel puţin zece 

oameni buni ! Şi nu au fost ... a se vedea Geneza 18 : 32.  

 Dacă ar fi existat „zece oameni buni”, Sodoma şi celelalte patru cetăţi ar fi 

supravieţuit, aşa, a doua zi dis de dimineaţă, când Avraam s-a sculat „şi s-a dus la 

locul unde stătuse înaintea Domnului. Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi 

Gomora, şi spre toată Câmpia ; şi iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un 

fum, ca fumul unui cuptor”. Singurul care a scăpat era Lot, nu singur, ci împreună 

ANUNȚURI SĂPTĂMÂNALE 

Luni:serviciu de rugăciune si studiu-18
00

-20
00

 

Joi:serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

 

Duminică:dimineață-serviciu de evanghelizare-8
00

-12
00

 

                  după-amiază-serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

 

Adresă:Strada Castanilor  Nr. 119 



cu cele două fiice ale lui, dar, viaţa i-o datora celui care a mijlocit pentru el, fără ca el să 

ştie ceva ! (Sunt realităţi pe care le vom afla doar în veşnicie) ... 

 Prin Ezechiel, Dumnezeu avea să mai spună, peste ani : „Caut printre ei un om 

care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o 

nimicesc; dar nu găsesc niciunul !” (cap. 22 : 30).  

 Aşa se poate explica hotărârea lui Dumnezeu : „El vede că nu este niciun om şi 

Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl 

sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii ; ...  

 „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor 

întoarce de la păcatele lor, zice  Domnul. Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul : 

„Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu 

se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, 

de acum şi până-n veac, zice Domnul.” (Isaia 59 : 16, 17, 20 şi 21).  

 Iar Domnul când vine pe acest pământ, spune 

exact cum erau unii oameni de pe vremea Lui : lupi 

răpitori (Matei 7 : 15), şerpi, (Matei 23 : 33), iar unora le 

transmite un mesaj foarte discret : „Duceţi-vă”, le-a 

răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia ...” (Luca 13 : 32), era 

vorba despre Irod (a se vedea versetul 31). Întrebarea este :  

„Cine ar putea comunica un mesaj, pe care un om vrea să i-

l transmită unei vulpi ?” Numai cineva care este de acelaşi 

neam ... implicit şi fariseii cărora li se adresa Domnul, erau 

tot vulpi, fiindcă vorbeau aceeaşi limbă ca şi Irod !  

 Petru avea să scrie şi el despre câine şi 

scroafă : „Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala 

adevărată : „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se 

tăvălească iarăşi în mocirlă.” (II Petru 2 : 22). La exterior erau oameni, în 

comportament însă erau exact aşa ... 

 Apostolul Pavel le scria Corintenilor un îndemn, care este cât se poate de 

actual : „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă ! ” (1 Corinteni 16 : 

13). Pentru a fi om trebuie să ÎL primesc în viaţa mea pe Isus, ca Domn şi 

Mântuitor. EL este Cel care a murit în locul meu şi al tău : „Isus a ieşit deci afară, 

purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul !”, le-a zis Pilat.” (Ioan 

19 : 5 ). Apostolul Petru le spunea ascultătorilor ce trebuie să facă : „Pocăiţi-vă, 

dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele ... ” (Faptele 

Apostolilor 3 : 19). Pentru a fi cu EL şi pentru a putea ajunge acolo unde este Isus, 

trebuie să ÎL primesc în viaţa mea ca Stăpân şi Mântuitor !  

 Apostolul Pavel scria despre Isus : „născut din sămânţa lui David, în ce 

priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui 

Dumnezeu, prin învierea morţilor ; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru ... care 

este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!” 

(Romani 1 : 3 – 4 şi 9 : 6).  

 

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC 

 
„Odată mama îl trimise la prăvălie să cumpere cârnaţi. Soţia cârnăţarului puse pe 

cântar o bucată de salam şi întinse mâna după o carte groasă ca să rupă din ea o filă şi să 

împacheteze marfa. Karl încremeni de groază. Era o carte mare şi frumoasă, iar lui îi 

plăceau atât de mult cărţile!  

 Citind spaima din ochii băiatului, femeia îi promise 

cartea în schimbul unui vraf de gazete cu care să poată 

împacheta mezelurile.  

 Karl se repezi într-un suflet acasă, strânse toate 

gazetele până la una şi alergă cu ele la cârnăţărie. În lipsa lui 

mama desfăcu hârtia în care femeia învelise cârnaţii şi citi: 

"Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament în 

traducerea lui Martin Luther, anul 1560". "Ce nelegiuire! - 

exclamă mama. - Să pângăreşti Sfânta Scriptură, învelind cu 

ea nişte cârnaţi..."  

 Între timp Karl alerga prin vecini după alte gazete. 

Toată lumea din cartier îl cunoştea şi-l iubea, astfel că în 

scurt timp băiatul adună o mulţime de gazete, pe care le duse 

la prăvălie. Vânzătoarea le puse pe cântar, dar şi de astă dată 

Biblia se dovedi a fi mai grea. Femeia îi spuse că nu i-o poate 

da, până nu-i va aduce atâta hârtie cât cântăreşte Biblia. Dar văzând lacrimi în ochii 

băiatului, i se făcu milă de dânsul şi-i spuse:  

 "Bine, ţi-o dau, pentru că te ştiu băiat cuminte şi silitor, pentru că îţi place să 

citeşti, iar mama ta cumpără întotdeauna de la noi. Drept să-ţi spun, e şi păcat să înveleşti 

cu ea mezelurile". Strălucind de bucurie, băiatul duse uriaşa Biblie acasă. De atunci 

petrecea ore întregi plecat deasupra ei, citind sau privind ilustraţiile. ” 

 

MÂNDRIE SAU SMERENIE ? - Alegerea ne aparţine ...  

  
În Ezechiel 28 : 15 – 19, este scris despre cel ce era un simbol al lui Satan. 

Dumnezeu spune ce a fost şi ce a ajuns, din cauza mândriei : „Ai fost fără prihană [păcat] 

în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 

Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit ; de aceea te-am aruncat 

de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor 

scânteietoare.  

 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu 

strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. Prin mulţimea 

nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău ţi-ai spurcat locaşurile sfinte ; de aceea 

scot din mijlocul tău un foc care te mistuie şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea 

tuturor celor ce te privesc. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta ; 

eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată !”  

 MÂNDRÍE, mândrii, s. f. 1. Sentiment de mulțumire, de satisfacție, de plăcere, 

de bucurie; ceea ce produce mulțumire, satisfacție, plăcere, bucurie; sentiment de  

Știați că? 

    Noul Testament 

are 27 de cărți,260 

de capitole și 7959 

versete? 

ÎNTREBAREA  

SĂPTĂMÂNII 

       De cine au fost  

scrise primele cinci 

cărți ale Bibliei? 

(Răspuns nr. 

Anterior-431 ani) 


