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Editorial. Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii !

Apostolul Pavel le scria creştinilor din Tesaloniceni : „De aceea ne lăudăm cu
voi  în  bisericile  lui  Dumnezeu,  pentru  statornicia  [gr.  hypomonēs,  rezistenţa,
suportarea] şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi  [gr.
anechesthe]”. (2 Tesaloniceni 1 : 4) 

Un proverb spune că : „Nu e tare cel ce dă, e tare cel ce ţine” !
Creştinii  din Tesalonic,  aveau ceea ce noi  numim  tărie de caracter !  Erau

făcuţi din  fier … nu din  plastilină ! Întrebarea este :  De unde vine această putere
interioară, care este mai tare decât presiunea exterioară care se abate asupra omului,
la un moment dat ?

În limbajul tehnologic, avem un cuvânt care poate explica ce sens are  a fi
statornic  în  suferinţă.  Acesta  este  rezilienţa :  „Mărime  caracteristică  pentru
comportarea materialelor la solicitările prin șoc ...   proprietate a unui metal  sau
aliaj de a rezista la șocuri” (Dex). 

Creştinul care are  rezilienţa nu se  deformează în urma şocurilor vieţii, ci se
reformează,  îşi  revine  la  voia  Lui  Dumnezeu  pentru  el  dacă  s-a  îndepărtat  de
Dumnezeu până la momentul respectiv !

Ce înseamnă a fi statornic ? Doar a suporta ceva fiindcă nu am de ales, numai
a suferi şi pacostea respectivă, sau este cu totul altceva ? A fi statornic înseamnă a nu
ceda (în special  din punct  de vedere psihic)  la presiunile exterioare,  a nu mă lăsa
transformat în interior de ceea ce mi se întâmplă în exterior ! 

Aceasta înseamnă şi să nu reacţionezi la provocări într-un mod firesc, ci într-
un mod duhovnicesc ! Creştinul are cel puţin două feluri de teste prin care poate să
treacă la un moment dat în viaţa lui : încercările şi ispitele. 

Din Biblie vom lua două exemple :

• Astăzi, 21 Iunie 2015, cateheza
nu se va ţine. Se va relua, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, de 
duminica viitoare, (28.06.2015).

                       Anunţuri : 
• Duminica aceasta, corul va fi plecat în misiune la 
Zerveşti, (dimineaţa) şi Caransebeş, (seara). 
• La slujba de seară avem invitaţi de la Izvorul 
Vieţii. Va veni fratele Pavel Radu împreună cu   
Corul de copii ! Dumnezeu să reverse harul Lui !
•  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  litera  P  -  Z.  Duminica
(dimineaţa) toţi cei ce pot ! Multă Binecuvântare !



- un exemplu de ispitire, care a venit ca urmare a alegerii  greşite / a păcătuirii, îl avem
în viaţa lui David (în ceea ce i s-a întâmplat cu Şimei) !
-  un exemplu de testare al  credinţei  în viaţa lui  Ioan Botezătorul  (atunci  când era
închis pe nedrept din punctul lui de vedere şi, probabil că pe drept, din punctul de
vedere al lui Irod). (Continuare în numărul viitor)                                                           

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

   Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii        

• „O mamă, ocupată cu împăturatul 
hainelor, îi spune fiicei ei de trei ani 
să-şi dea bluza jos şi să o aducă la ea, 
ca să-i dea una curată. După ce îi 
spune de două ori şi fetiţa tot nu vine, 
mama merge la ea şi o întreabă : 
- Nu ai auzit ce ţi-am spus?
- Ba da, mamă. Urechile mele te-au 
auzit, dar picioarele nu.”
• Într-o zi, pe cand se juca cu o vază
scumpă, un copil şi-a introdus mâna
înăuntru şi nu a mai putut-o scoate. 
Înainte de a recurge la spargerea 
vazei, tatăl lui i-a spus : "Fiule, 
relaxează-te, deschide-ţi mâna şi 
trage-o afară". Spre surprinderea 
lui, micuţul a spus : "Nu pot. Dacă 
fac asta îmi scap banul"...

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABEŢ = 1. Băltoacă. 2. Alb. 3. Strălucitor. 
Localitate în Israel (Iosua 19 : 20).

• ABI = 1. Tatăl meu. 2. Dorinţă. Mama 

împăratului Ezechia (II Regi 18 : 2). 

• ABIA = 1. Tatăl meu este Iehova sau 

Dumnezeu este Tată. Numele mai multor 

persoane (Un fiu al lui Samuel : I Samuel 8 : 2 şi

I Cronici 6 : 28 ; fiul lui Ieroboam : I Regi 14: 1;

soţia lui Heţron : I Cronici 2 : 24 ; un fiu al lui 

Roboam : II Cronici 11 : 20).

• ABIATAR = 1. Tatăl belşugului. 2. Tatăl 

desăvârşirii. 3. Tatăl plinătăţii. (I Sam. 22:22)

„ ... O ! de ati asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     
                      Graţierea

Regelui Umberto al Italiei i s-a înaintat 
cererea unui condamnat la mulţi ani de 
închisoare, care cerea acum o amnistiere. 
Ministrul justiţiei a notat pe marginea 
documentului următoarea observaţie : 
„Graţiere imposibila, să rămână în 
închisoare!"
Regele a citit cu atenţie cererea şi a studiat 
dosarul în legătură cu acest caz. Apoi a pus 
mâna pe condei şi a mutat virgula din 
observaţia marginală a ministrului justiţiei 
cu un cuvânt spre stânga şi a şters o literă. 
Acum observaţia era : 
„Graţiere, imposibil să rămână în 
închisoare". Sub aceasta a adăugat 
cuvintele : „De acord". Astfel, cel 
condamnat a fost liber.
La fel ca regele lucrează şi Domnul Isus 
Hristos. Toate învinuirile, pe care le aduc 
contra noastră pe bună dreptate diavolul, 
oamenii sau conştiinţa proprie, El le 
anulează. Cum face Hristos aceasta ? 
El a luat asupra Sa vina tuturor celor ce 
cred în El şi a suferit în locul nostru 
judecata lui Dumnezeu. Dar pe El L-a costat
aceasta mult mai mult decât o trasare de 
condei.
Pentru păcătosul care recunoaşte vina sa în
faţa lui Dumnezeu, acţiunea de mântuire a 
lui Dumnezeu este mult mai imensă decât 
graţierea regelui. Păcătosul nu este numai 
graţiat, ci el este şi îndreptăţit. 
Apostolul Pavel scria : „Căci prin har aţi 
fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi ; ci este darul lui Dumnezeu”. 
(Efeseni 2 : 8) ... O rugăciune eficientă : 
Doamne Isuse ... ai milă de mine păcătosul !

• Amalia. Prenume feminin de origine 
germanică, este o formă prescurtată de la 
Amalaberga. Din amal /s “valoros, neobosit”-
şi – berga (goticul bairgan „a apăra”). 
Semnificaţia numelui este : „apărător al 
Amalilor”.
• Ana. Este unul dintre cele mai răspândite 
şi frecvente prenume feminine. Provine de la
ebr. Hannāh, purtat de mai multe persoane 
din Biblie. Specialiştii apropie numele ebraic 
de vb. hānan „a avea milă, a  binevoi”. 
(Din Mica enciclopedie onomastică, 
(apărută la Editura enciclopedică 
Română, în 1975).
 

Proverbe latine despre binefacere
• Binefacerea o găseşti mai degrabă la cei 
buni decât la cei bogaţi.
• A-i face bine unui om rău este ca şi cum i-ai
face rău unui om bun.
•  Cine  nu  ştie  să  facă  binele,  în  zadar  îl
aşteaptă de la alţii.
• Binefacerile nepotrivite le socot fapte rele.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

„Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui
şi a zis : „Doamne, numai Tu poţi veni 
în ajutor celui slab ca şi celui tare : vino
în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul 
nostru !” (II Cronici 14 : 11)

 Povestiri cu tâlc  
•  William Burton, misionar in Congo, a relatat
ce i s-a întâmplat odată când a fost oaspete 
într-un sat din junglă. În acea noapte a fost 
ţinut treaz de lătratul groaznic al câinilor. A 
încercat să aducă la tăcere câinii, dar nu a 
reuşit. A doua zi când s-a plâns de gălăgie, i 
s-a spus că în sat au vrut să pătrundă lei. 
Urmele lor se puteau vedea până la coliba în 
care dormise misionarul.
     Când Burton a relatat această întâmplare 
mai târziu, a adăugat : „Câinii au făcut tot 
ce-au putut pentru a ne avertiza de pericol, 
iar eu, nechibzuit, am încercat să-i aduc la 
tăcere. Tot astfel, cei care poate astăzi ne 
reproşează când le vorbim despre iad, ne vor 
mulţumi odată. Deci să continuăm să-i 
avertizăm!"
     Biblia nu este o veste de ameninţare. Ea 
este vestea bună a păcii şi a vieţii, pe care 
Dumnezeu o oferă tuturor celor care vin la EL 
în credinţă şi recunosc în faţa Lui vina lor. Dar,
dacă respingem această ofertă, vom fi 
nefericiţi şi ne vom căi cândva. Să credem 
ceea ce ne spune Dumnezeu în Biblie şi să 
acceptăm vestea păcii pe care ne-o vesteşte 
Isus Hristos ! 
 (Ambele rubrici au fost preluate de pe : 
www.tanarcrestin.net)

Cartea veche  13. Bărbăţia     Creştină      
În lupta de le Mantinea, comandantul 
Epaminonda din Teba fu nimerit în 
piept de o lance aruncat  de Spartani.ă
El tia, c  moare, dac  va scoate ş ă ă
lancea din ran . ă
Atunci întreb  Epaminonda, unde esteă
scutul s u, c ci se temea c  l-au luat ă ă ă
înamicii. Apoi s’a interesat dac  au ă
învins Tebanii. Atunci i-sa adus scutul 
i în aceea  clip  auzi strig tele de ş ş ă ă

învingere ale oastei sale. Încredin at ţ
astfel despre victorie i-a scos lancea ş
din piept zicând : „L sa i-m  s  mor, ă ţ ă ă
c ci am tr it  destulă ă ”.
Cu fa a luminat  de învingere, ca ţ ă
Epaminonda, vom muri i noi, dac  am ş ă
luptat b rb te te ca osta i ai Domnului ă ă ş ş
i am mântuit scutul credin ei noastre.ş ţ  

(Textul a fost preluat integral ... aşa 
cum se scria pe vremuri)!
Apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „M-
am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinţa. De acum 
mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care
mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, 
Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci
şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea 
Lui”. (II Timotei 4 : 7 - 8)
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