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VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

   Cine se încrede în 

El,nu va fi dat de 

rușine. 

1 Petru 2:6 b 

Este clar că realitatea este alta, nu belşugul aduce cearta şi nici sărăcia. De fapt, 

nici nu contează prea mult de la ce / cine porneşte cearta, poate începe de la orice ! Iacov 

scria : „De unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu vin oare din poftele voastre, care se 

luptă în mădularele voastre ?‖. (Iacov 4 : 1). În continuare, el arată că problemele sunt în 

interior, doar că dau în afară, prin vorbe rostite cu un debit verbal, mult mai mare decât 

este în mod normal şi care sunt spuse cu un ton ridicat, altfel spus : mult şi tare. 

Dar, în spatele certei şi a omului certăreţ, poate fi un duh de ceartă : „Dar, dacă 

aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi 

împotriva adevărului. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot 

felul de fapte rele‖ (Iacov 3 : 14, 16). 

 Modelul creştinului este Domnul Isus : „El nu Se va lua la ceartă, nici nu va 

striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.‖ (Matei 12 : 19). Despre EL era proorocit prin 

proorocul Isaia cu mai mult de şase sute de ani înainte ... Dumnezeu cunoaşte şi acum ce 

alegeri vom face, toată viaţa, fiindcă Isus aşa a fost toată viaţa !  

  „Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape ; de aceea, curmă cearta 

înainte de a se înteţi. ‖ (Proverbe 17 : 14). Problema era la cei care au venit cu provocarea 

şi când un om are chef de ceartă, plecarea de acolo este cea mai bună soluţie ! Exact la fel a 

procedat şi Avram cu Lot : „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei 

şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de 

mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi 

apuca la stânga.‖ (Geneza 13 : 8 – 9). Din momentul în care Isus este primit în viaţa 

omului se împlinesc cuvintele apostolului Pavel, (scrise creştinilor din Galatia, în capitolul 

2 : 20) : 

 „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în 

Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine‖. Prin trăirea Lui 

Isus în el, nici creştinul are puterea de-a nu se certa ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Cum să ajungi slab ? 

 Gândurile următoare nu sunt pentru cei care vor să slăbeasca fizic, să dea jos 

kilogramele în plus. Uneori în viaţă, pentru a înţelege mai bine ce este un lucru, trebuie să 

cunoşti ceea ce nu este el. Pentru a înţelege despre puterea spirituală, putem studia opusul 

căilor spre putere : Căi spre slăbiciune sau Ce să fac pentru a fi slab ? Rugăciunea să fie 

puţină sau deloc ...  

 1. Primul lucru care trebuie făcut este să ÎL rogi puţin pe Dumnezeu. Se 

recomandă pentru început rugăciunile scurte.  

 În Iosua 5 : 13 - 15 este descris dialogul avut de 

către Iosua cu Căpetenia oştirii Domnului : 

 - Ce spune Domnul Meu robului său? î1 întreabă 

Iosua. 

 - Scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe 

care calci este un loc sfânt ! îi răspunde Căpetenia. Şi Iosua 

a făcut aşa. O cerere aproape identică îi face Domnul lui 

Moise, dar care este redată puţin diferit de către Ştefan : 

 - „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul 

pe care stai este un pământ sfânt‖. 

Aceste cuvinte le spune Ştefan în Faptele Apostolilor 7 :  33, 

reluând întâmplarea descrisă în Exod capitolul 3. Dar în 

Vechiul Testament, în Exod 3 : 5 scrie alfel: ―Dumnezeu a 

zis : „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea 

din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.‖ 

 În Exod spune : Locul unde calci (Moise venea spre rug, se apropia), dar în 

Faptele Apostolilor scrie : Locul pe care stai. Între Vechiul şi Noul Legământ sunt diferenţe 

mari. În Vechiul Testament pentru a te apropia de Dumnezeu trebuia să faci mişcare, să 

împlineşti anumite legi.  

 În Noul Testament trebuia să stai într-un loc şi să te odihneşti pe ceea ce Domnul 

Isus a făcut, prin Jertfa Lui de pe Calvar, nu umblarea, în activităţi spirituale ci, întâi 

odihna, rugăciunea ; ziua începută cu puţină rugăciune va conţine multă umblare 

nefolositoare - cu totul altfel este însă cu creştinul, care ÎL roagă şi stă înaintea Domnului 

suficient timp. 

 2. Cel de-al doilea lucru care trebuie făcut, (pentru cel care vrea cu adevărat să 

dobândească slăbiciunea spirituală) este să neglijeze de tot rugăciunea. În Osea 7 : 9 scrie 

: ―Nişte străini îi mănâncă puterea şi el nu-şi dă seama‖. Sunt, atâţia străini care se hrănesc 

cu puterea noastră - un străin este cel care ne aminteşte cât este ceasul: Nu te mai ruga, nu 
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Adresă:Strada Castanilor  Nr. 119 



vezi ce târziu este ?   

 Iar dimineaţa, vine cu un gând potrivit pentru orele matinale : Ai dormit prea puţin 

: „Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi 

!… Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat‖ (Proverbe 6 : 10 – 11). 

Sărăcia spirituală, de Duh şi de ce aduce EL : „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 

răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor ... ‖ 

(Galateni 5 : 22 - 23). 

 Gândul acesta vine atunci când este vorba de 

rugăciune, sau de partea spirituală, fiindcă omul, până 

atunci a făcut ceva : a pierdut timpul cu altceva ; când este 

vorba de a face acel altceva plăcut firii mele, nu este însă 

prea târziu. Dar, nu trebuie să uităm că ce semănăm, va 

produce cândva, iar cei care spun : ―ÎL voi ruga pe 

Dumnezeu… dar nu acum, ci mai târziu‖ sau : ―Aş vrea să 

mă rog, dar este prea târziu‖, vor constata că Altcineva le 

va spune :  

 ―Aţi venit prea târziu !‖ … Sfatul Biblic este : „Să luăm, dar, bine seama, că atâta 

vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se 

pomenească venit prea târziu‖ (Evrei 4 : 1). Întrebarea logică este : ―Cât timp este valabilă 

promisiunea LUI ? Cât ţine Harul, până în ce dată ?‖  

 Trebuie să mă întreb şi aşa ceva, fiindcă şi la un magazin, nu pot merge la orice 

oră, nici la un loc de muncă nu se poate pleca la orice oră, şi nici de acolo nu se poate pleca 

oricând ! Avem cazul bogatului care se roagă, când nu se mai putea face nimic : ―Pe când 

era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe 

Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat … ‖ (Luca 16: 23, 24).  

 A ajuns într-o situaţie care l-a făcut să caute ajutorul Domnului, (fiind în chinuri), 

acolo de-abia îşi ridică ochii în sus. Până atunci, vedea doar în jos, doar pământul. Şi orice 

om, care îşi ridică privirea spre Cer, cu gând sincer, va ajunge să vadă :  

 ―Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul ! Ferice de omul care se încrede în El !‖ 

(Psalmul 34 : 8). A gusta înseamnă a lua puţin din ceva, a mânca, sau a degusta ceva. A 

gusta din Domnul, era o prefigurare a Cinei, pentru noi cei de azi, iar pentru ei cei de 

atunci, însemna ceva opus gestului făcut de către Adam şi Eva, care au ales să guste de 

unde nu trebuia ! 

 Un gând din textele citate este: Locul pe care stai este sfânt, stai cât mai mult 

acolo unde este prezenţa Domnului ! Acolo Dumnezeu, prin Duhul Sfânt îţi oferă sfinţenie 

— sfinţenia este pentru sfinţi, pentru cei care se sfinţesc, nu pentru cei care conştient aleg 

să facă păcate ! 

Florin C. 

 

MÂNA LUI DUMNEZEU,NU DESTINUL! 

 A fost un moment în viață care m-a învățat să mulțumesc pentru că am viață.Îmi 

amintesc și acum de acea zi în care puteam să nu mai fiu sau să fiu o viață intreagă într-un 

scaun cu rotile. 

 Era o zi însorită de vară în urmă cu 11 ani când, traversând neregulamentar 

șoseaua,am fost lovită de o mașină.Cei care au văzut accidentul au crezut că impactul 

provocat m-a distrus și că am murit pe loc.După câteva momente îmi amintesc de una din 

multele întrebări care îți trec prin minte într-un asemenea moment:Doamne oare pot să 

merg?Îmi amintesc și acum de încăpățânarea mea de a fi ajutată de acei oameni să fiu pusă 

în mașină ,deși eram plină de răni,mă ―certam‖ cu ei să mă lase.În cele din urmă am reușit 

să mă urc în mașină și am fost dusă la spital.Medicii m-au pansat cu mare grijă și am fost 

internată. 

Stând în spital medicii veneau la mine de cateva ori pe zi să vadă starea mea de 

sănătate și mă  întrebau dacă durerile mai există.Eu negam existența vreunei dureri,deși 

aveam dureri enorme.Într-o seară,în timp ce pacienții din salon dormeau,eu am început să 

mă rog Dumnezeului meu:‖Doamne Tu vezi că am dureri mari,iar medicii nu au ce să îmi 

ofere,te rog Doamne ca Tu să intervi,să mă vindeci,știu că poți să te atingi de mine.Îți 

mulțumesc că m-ai vindecat.Amin‖. 

Dimineața m-am trezit fără nici o durere,ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.În 

următoarele 2 zile starea mea s-a îmbunătățit semnificatvi și astfel am fost externată. 

Ce Dumnezeu mare avem,până și doctorii au spus că este mâna Lui și nu norocul 

sau destinul mi-a oferit această noua șansă. 

Cristescu Tabita 

 

STUDIU BIBLIC - Cearta  

 Definiţia cuvântului ceartă este aceasta : „Schimb de cuvinte aspre între două sau 

mai multe persoane ; sfadă, gâlceavă. Din certa ‖. Latinescul certa area aceeaşi rădăcină 

cu cert, (DEX : „De care nu te poți îndoi ; sigur, neîndoios‖). Este un mare adevăr faptul că 

cei care încep o ceartă, de obicei, sunt siguri că au şi  dreptate, sunt siguri de ceea ce spun 

... şi ce uşor putem greşi ...  

 Oamenii se pot certa din cauza : 

 lipsurile materiale, (Exod 17 : 1 – 3 : „Toată 

adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul 

Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise 

Domnul să le facă ; şi au tăbărât la Refidim. 

Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci 

poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis : 

„Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: 

„Pentru ce căutaţi ceartă cu mine ? Pentru ce 

ispitiţi pe Domnul ?” Poporul stătea acolo, 

chinuit de sete, şi cârtea împotriva lui Moise ... 

‖) sau dimpotrivă,  

 a prosperităţii, pentru că au foarte mult, (în 

Geneza 13 : 6 – 8 scrie că : „ ... ţinutul acela nu-i 

încăpea să locuiască împreună ; căci averile lor erau aşa de mari, încât nu 

puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram 

şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi feresiţii locuiau atunci în ţară. Avram a 

zis lui Lot : „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi 

păzitorii tăi, căci suntem fraţi‖). 

Știați că? 

Ghedeon a avut 

șaptezeci de copii? 

 

ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

  Câte zile a stat Iona 

în pântecul peștelui? 

(Răsp. Nr anterior-de 

Moise) 


