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 Editorial. Doi oameni împreună ! 
  
 Prin Amos 3 : 3, Dumnezeu a pus o întrebare :  „Merg oare doi oameni 
împreună fără să fie învoiţi ?” Din acest verset, precum şi din context, (v. 3 – 6), 
Dumnezeu vorbeşte prin prooroc că întotdeauna efectul are o cauză :  

1. Mersul pe jos a două persoane, se datorează faptului că înainte a existat o 
învoială între cei doi. 

2. Răcnetul leului arată faptul că el a găsit prada. 
3. Puiul de leu zbiară, atunci când a prins ceva. 
4. Pasărea este prinsă în laţ pentru că un om a pus acolo o cursă. 
5. Laţul se ridică de pe pământ, doar atunci când s-a prins ceva în el. 
6. Sunetul trâmbiţei, (care poate avertiza aupra unui atac duşman), va aduce 

înspăimântarea. 
7. Când se întâmplă o nenorocire într-o cetate, se ştia că aceasta a fost datorită 

faptului că Dumnezeu a făcut-o. 
 Uneori noi putem vedea şi cauza şi efectul, dar se poate întâmpla ca omul să 
vadă doar efectul fără a şti cauza, care însă poate fi dedusă. Dumnezeu se aştepta la o 
concluzie pe care contemporanii lui Amos, ar fi trebuit să o aibă :  

 atunci când un om prooroceşte, el o face pentru că Dumnezeu îi spune 
cuvintele Lui ! 

 În Amos 3 : 7 – 8 scrie : „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi 
descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci ... Domnul Dumnezeu vorbeşte : cine nu va 
proroci ?” 
(Continuare la pagina 2) 

                        Anunturi :  
• Duminica viitoare, (26 Aprilie 2015, dimineaţa)  
va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, căsătoria lui  
Iosif cu Daniela Babeş. Dumnezeu să îi binecuvânteze
cu tot ce ştie EL că au nevoie ! 
• 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 
Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica (dimineaţa) 
toţi cei ce pot. Binecuvântarea Domnului să fie  
peste toţi ! 
 

• Astăzi nu se ţine cateheza ! Se va  
relua duminica viitoare ! Botezul în 
apă, cu ajutorul lui Dumnezeu, va  
fi în data de 14 Iunie 2015, ! 

 



 La ce se referă Amos 3: 3 ? La faptul că la începutul drumului făcut de Israel, 
din Egipt în Canaan, mersul lor pe jos, împreună cu Dumnezeu, a fost posibil datorită 
faptului că Dumnezeu i-a ales şi le-a fost alături.  
 Dumnezeu i-a scos din Egipt şi tot EL i-a ajutat în mersul lor prin pustie, până 
au ajuns să fie unde se aflau la momentul respectiv, adică foarte binecuvântaţi !   
 Pentru evrei prosperitatea se părea că este un capăt de drum, erau realizaţi din 
punct de vedere material, (în versetul zece, Dumnezeu spunea prin Amos că : „ ... îşi 
îngrămădesc în palate comori”) şi nu mai aveau nevoie de Dumnezeu, dar El voia ca 
această călătorie împreună să continue, ca şi până atunci ! 
 Atunci când vedem doi tineri împreună putem şti că a existat o alegere, şi o 
învoială dinainte ! Dumnezu să îi ajute pe acest drum pe care au pornit, pe Cornelius 
şi Adelina Moscu, să meargă până la capăt prin Harul Lui Dumnezeu, pentru că EL 
este Iniţiatorul căsătoriei şi Cel ce îi va ajuta întotdeauna !  
 Multă binecuvântare le dorim pentru duh, suflet şi trup ! 
_____________________________________________________________________ 
 
  

Ce semnifică iubirea astăzi? 
 

 
    
  „În dragoste nu este frică, ci 
dragostea desăvârșită izgonește 
frica.”(1Ioan4:18) De multe ori 
auzim atât fete , cât și băieți „mi-
e frică să nu o pierd”, oare de 
unde vine această frică? Din 
dragoste ?Nicidecum, dacă ar fi 
dragoste, nu ar mai fi această 
frică și iubirea ar fi reciprocă. 
Păcat că multe persoane se lasă 
trași în mrejele atracției și uită de 
tot,  mai ales de Scrisoarea lui 

Dumnzeu, de rugăciuni... si de multe ori ne intrebam „Oare de ce nu avem o relație 
serioasă?” ,dar uităm să ne întrebăm „Suntem pregătiți ?” 
  

E primăvară. Mulți dintre noi preferăm acum mai mult plimbările prin aer 
liber, parcuri, alergatul etc... Parcă de fiecare dată nu fac un pas de la scara blocului si 
plin de cupluri, de prietenii, de „iubire”. De multe ori mă întreb oare eu de ce nu pot fi 
asa, iar după ce îmi pun întrebarea îmi dau seama că iubirea e ceva mai mult, că acele 
sentimente care le aruncăm într-o parte si-ntr-alta , la un moment dat le merită cineva 
cu adevarat. Da, intr-adevar, am aruncat si eu câteva sentimente pe relații copilărești, 
dar păcat că doar mai târziu mi-am dat seama că înainte să îți lași inima să gonească 

nebunește înspre o iubire, trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să îl întrebăm dacă 
persoana respectivă merită asta, dacă ea va face la fel. 

 
1.Iubirea pentru aproapele nostru. O câți spunem că da, iubim pe aproapele 

nostru și mai târziu hop o bârfă, o descurajare, cuvinte urâte la adresa aproapelui.Unde 
e iubirea? Aceasta e semnificația ei? Nicidecum! Dumnezeu nu ne iubeste așa! 
Dumnezeu ne oferă o iubire veșnică, o iubire de nedescris. El iartă, dar nu ca noi 
„iertăm, dar nu uităm” , Dumnezeu când iartă, uită de păcatele noastre. El își arată 
bunătatea lui față de noi în fiecare clipă. Noi cum ne arătăm bunătatea față de semenii 
noastri? Ce frumos ar fi să iubim la fel ca cei mici. Chiar si in Biblie, Ioan se 
adresează așa de frumos către noi” Copilașilor...”(1Ioan), sună atât de inocent , atât de 
frumos, iar in altă parte se zice ca noi suntem copii ai lui Dumnezeu. 

2.Iubirea pentru parinti. De multe ori dupa ce crestem ne dam seama ca 
daca faceam cum ne ziceau parintii era mult mai bine, dar la o anumita varsta, nu ne 
intereseaza, nu gandim asa departe, preferam sa batem pe loc si sa ne lasam influentati 
de prieteni, de parca de la ei ar veni hainele, mancare, bani, iubire, niciodata un prieten 
nu o sa se poata compara cu cei din familie. Un prieten, o prietena te poate asculta, dar 
mai tarziu poate rade de tine, mama sau tatal in schimb niciodata nu o sa o faca, ei o sa 
te ajute cum stiu si cum pot mai bine. Iubiti-va parintii cat timp mai sunt cu voi !  

3.Ce semnifica iubirea dintr-un cuplu? Vedem cupluri care dupa doua, trei 
saptamani isi spun ”te iubesc”. Oare chiar asa sa fie? Serios ? Asta e iubirea? Si dupa 
inca doua se despart, cu siguranta asta nu e iubire, probabil o fi ceva atasament si cam 
atat. Multi baieti fara scrupule folosesc aceste cuvinte pentru cu totul si cu totul 
altceva si multe fete cad sub picioarele lor si sub aceste cuvinte, venite doar din gura 
nu din inima. Iubirea inseamna cumva ataractie fizica? Nicidecum! Ce s-ar intampla 
daca am incepe sa iubim pe cineva dupa aspectul fizic, iar dupa un timp, intamplandu-
se un accident sa ramanem orbi, acea persoana sa se comporte urat, doar acum o sa ne 
intereseze pentru ca nu mai putem vedea cum arata, la inceput nu ne-a interesat pentru 
ca ne consolam cu felul in care arăta. Iubirea e mai mult decat credem noi! Iubirea e 
un sentiment profund, care vine din inima, care vine fara sa iti dai seama si fara 
anumite motive. Iubirea e atunci cand mai presus de felul in care arata, de felul in care 
se imbraca, de felul in care vorbeste este felul in care se comporta, este iubirea care ni 
se ofera in schimbul iubirii noastre. Iubirea e cel mai frumos lucru, sentiment. Cand 
iubim, iertam, avem un comportament care nicidecum nu o sa supere pe cealalta 
persoana, iubirea ne schimba. Iubirea semnifica mai mult decat credem noi uneori. 

Haideti sa invatam iubirea de la Dumnezeu ! (www.resursecrestine.ro)  
 

  
 

 


