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Editorial. Rezilienţa sau Rezistenţa la şocurile vieţii ! (III)

„Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră
în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul, după ce luaseră
prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni,
dar luaseră totul şi plecaseră. 

David şi oamenii lui au ajuns în cetate, şi iată că era arsă ; şi nevestele, fiii şi
fiicele lor, fuseseră luaţi  prinşi.  Atunci David şi  poporul care era cu el au ridicat
glasul şi au plâns până n-au mai putut plânge ...
 David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre,
pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. 

Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis
preotului  Abiatar,  fiul  lui  Ahimelec :  „Adu-mi  efodul  !” Abiatar  a adus efodul  la
David. Şi David a întrebat pe Domnul : 

„Să  urmăresc  oastea  aceasta  ?  O  voi  ajunge  ?”  Domnul  i-a  răspuns  :
„Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Şi David a pornit ... ” (I Samuel
30 : 1 – 4, 5 – 9). În viaţa lui, David a avut şi perioade foarte bune ! Din acest text
Biblic, putem observa cât este de importantă relaţia personală cu Dumnezeu, care să
fie bună ! Necazul a venit pe neaşteptate şi i-a găsit pe fiecare exact cum erau, (din
punct de vedere spiritual), jos sau sus ! Şi David era în aceeaşi situaţie ca şi ceilalţi ...

Reacţia omului, când este la necaz ... depinde de om :
I. Aflaţi în exact aceeaşi situaţie, majoritatea oamenilor îşi manifestă trăirile 

interioare prin : 1. Plâns, (v. 4), 2. Căutarea unui vinovat, (v. 6 .... tindem să nu ne 
uităm la noi ... la altul este vina), 3. Răzbunare (v. 6). Practic renunţă la luptă ! Prin 
ce au făcut nu puteau ieşi din impas, ci se adânceau mai tare !                        

II. David, (omul credincios) a : 1. Plâns, (v. 4 ... şi-a manifestat durerea dar nu 

• Astăzi, 5 Iulie 2015, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, 
cateheza va fi de la orele 16,00.

                       Anunţuri : 
• Duminica viitoare, (12 iulie 2015, dimineaţa de la 
orele 10,00) avem o slujbă specială ... de  cununie : 
Oti şi Roxana. Dumnezeu să îi binecuvânteze !
• La slujba de seară, (12.07.2015) avem invitaţi. 
Facem şi o strângere pentru construirea unei 
biserici în Oraviţa.
• 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 cei ce pot !



a dat vina pe altul, dar fiind acuzat pe nedrept a trebuit să facă ceva), 2. „s-a 
îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui” (v. 6), 3. A căutat o soluţie 
pentru ieşire din criză, (v. 7 - 8) !  (Va continua)                                                              
_____________________________________________________________________ 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii          

Se povesteşte despre o fetiţă că cel mai 
mult şi mai mult îşi dorea să tundă iarba 
de pe peluză. Şi de fiecare dată, părinţii îi 
spuneau că este prea mică. 
A venit însă şi ziua mult aşteptată când 
părinţii i-au spus în sfârşit, că era suficient
de mare pentru această treabă.
Fetiţa a tuns iarba cu mare delectare şi 
surprinzător de bine. După ce a isprăvit de
tuns iarba de pe peluza familiei, a început 
să se uite lung la peluza vecinului care, de 
asemenea, avea nevoie să fie tunsă.
Vecinul, remarcându-i interesul, i-a 
propus: 
- Sally, vrei să tunzi şi iarba de pe peluza 
mea ? Cu mare entuziasm, fetiţa a spus : 
Da.
- Bine, atunci ... Ce spui de trei dolari ? a 
întrebat-o vecinul.
Fetiţa s-a întristat şi a plecat clătinând din 
cap.
- Hei, ce s-a întâmplat? a întrebat-o 
vecinul.
- Nu am decât doi dolari !
Ea credea că trebuie să plătească pentru a 
putea lucra şi la vecin, de fapt el o plătea !

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABIEZER = Tatăl ajutorului, Tatăl meu este 
ajutor, Ajutător. Nume de israeliţi (Iosua 17 : 2,
Judecători 6 : 11).
• ABIGAIL = 1. Tatăl bucuriei, Tatăl meu este 
bucuros, Tatăl meu este izvorul bucuriei, 
Obârşia plăcerii. 2. Conducătorul dansului, 
Primul dansator. Persoane (I Samuel 25 : 3, II 
Samuel 17 : 25). 
• ABIHAIL = 1. Tatăl cântecului. 2.  Primul 
cântăreţ (solist). 3. Tatăl tăriei sau Tatăl meu 
este puterea. 4. Tatăl luminii. Numele mai 
multor persoane din Biblie (Numeri 3 : 35 ; I 
Cronici 2 : 29 ; 5 : 14 ; Estera 2 : 15).
• ABIHU = 1. Tatăl meu este El (Dumnezeu), 
sau Tatăl meu este Iehova (Exod 6 : 23).

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

 Peste o sută de ani !
Un credincios a întâlnit într-o seară în drum 
spre casă un om necredincios. Acesta l-a 
întrebat : 
- „Îmi daţi voie să vă prezic destinul?“. 
- „Bine“, spuse credinciosul, „dar mai întâi 
doresc să vă pun o întrebare, pentru a 
verifica dacă într-adevăr îmi puteţi sau nu 
spune adevărul. Dacă puteţi să-mi preziceţi 
destinul meu, atunci cu siguranţă îl ştiţi şi pe 
al dumneavoastră. Unde veţi fi peste o sută 
de ani ?“. Necreştinul, supărat de această 
replică neaşteptată, răspunse: 
- „Ei, bine, nu ştiu, dar lăsaţi-mă să vă citesc 
în palmă care va fi destinul dumneavoastră!“.
Credinciosul i-a replicat : 
- „Şi eu prevestesc destinul şi pentru aceasta
mă folosesc de o carte. Răspundeţi-mi la 
întrebare şi vă voi prezice destinul : Credeţi 
în Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu?“. 
- „Nu, Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu“, a 
replicat necreştinul.
- „Ei, bine“, spuse credinciosul şi scoase 
Noul Testament din buzunar, „atunci vă voi 
vesti eu destinul dumneavoastră. Această 
carte spune : «Cine crede în Fiul are viaţa 
veşnică ; dar cine nu crede în Fiul nu va 
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne 
peste el». (Ioan 3 : 36) Acesta este destinul 
dumneavoastră. Vă aflaţi sub mânia lui 
Dumnezeu şi dacă nu veţi crede în Hristos, 
peste o sută de ani veţi fi în iad“.
Nu ştim care a fost continuarea acestei întâmplări,
dar ştim ce spune Biblia : „Dumnezeu, în adevăr,
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 
Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu 
crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în 
Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu”. 
(Evanghelia după Ioan 3 : 17 - 18)                

• Angela. Prenumele fem. Angéla şi mult 
mai rarele masc. Angél sau Angélo sunt 
împrumuturi moderne din onomastica 
occidentală. Larg răspândite astăzi, aceste 
prenume au la bază lat Angelus 
(corespunzător subst. angelus (devenit în 
română înger), cuvânt pe care românii l-au 
împrumutat de la greci.  În literatura greacă 
precreştină, ángelos, (pronunţat  cu – ghe) 
cu semnificaţia „trimis, sol”, apare în legătură
cu diferite divinităţi ... de fapt chiar gr. 
angélos este un cuvânt de origine orientală. 
În Vechiul Testament, gr. angelos traduce 
ebr. mal´akh „mesager” căpătând sensul de :
„sol, trimis al lui Dumnezeu”.

Proverbe latine despre bucurie
• Bucuriile se citesc pe chipul omului.
• Oamenii buni găsesc bucurii în orice lucru.
•  Cinstea  –  pusă  la  încercare  –  produce
bucurie.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă
„Domnul este cu voi când sunteţi cu El ;
dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi ; iar dacă-L
părăsiţi, şi El vă va părăsi ... voi, dar,
întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească

mâinile, căci faptele voastre vor avea o
răsplată”. II Cronici 15 : 2, 7

Cartea veche  20. Biserica.
Bogăţia bisericii creştine
„Laudă-se fratele cel smerit întru 
bogăţia sa”. Iacov 1 : 9 (tr. o.)
Galeriu, ginerele i coregentul ş
împ ratului Diocletian (sec. III), avea ă
ur  foarte mare contra cre tinilor i îi ă ş ş
persecuta. El a îndemnat i pe ş
împ ratul Diocletian s  persecute pe ă ă
cre tini zicându-i, c  templele p gâne ş ă ă
sunt s race, iar bisericile cre tine sunt ă ş
isvoare de bog ii.ăţ
Împ ratul fiind avar se l s  ispitit de ă ă ă
n dejdea, c  va g si comori de bani la ă ă ă
cre tini.ş
Marcelin, - episcopul Romei – primi 
ordin s  predea toate averile bisericii ă
sale templelor p gâne. Însu i împ ratul ă ş ă
se duse la biseric , unde credea s  ă ă
g seasc  comori mari.ă ă
Când episcopul deschise u ile, împ ratulş ă
v zu numai o ceat  de s raci, infirmi i ă ă ă ş
orfani, sus inu i de biseric . Atunci ţ ţ ă
episcopul arat  spre ace tia i zise cu ă ş ş
bucurie împ ratulu i: ă
„Iat  bog iile bisericii noastre, ă ăţ
m rg ritarele, lucrurile de pre , coroanaă ă ţ
de aur a lui Isus Hristos”.
Aceast  scen  f cu pe împ rat s  ă ă ă ă ă
ro easc  pentru sl biciunea sa. ş ă ă

 Povestiri cu tâlc  
•   Se spune că în vremea lui Napoleon, 
(când el cucerea tot ce îi stătea în cale), la 
un moment dat a intrat într-o biserică 
unde a găsit un om care slujea în acea 
biserică și avea grijă de ea de tot ce se 
găsea în ea. 
Acest om i s-a adresat lui Napoleon astfel: 
„Să traiți Măria ta, știu că ați cucerit 
această zonă, dar să știți că ne vom 
supune ție ; vedeți aici, toate obiectele de 
valoare care sunt în biserică, și mai ales 
aceste statui de argint ale sfinților care 
sunt atât de prețioase. Vă rog în numele 
lui Dumnezeu să nu vă atingeți de ele sau 
să le stricați. Dar Napoleon i-a răspuns : - 
- Aceste statui îi reprezintă pe apostolii 
Domnului Isus, și El a zis apostolilor Săi : 
„Duceți-vă în toată lumea ...”, iar eu am 
să îi topesc, îi fac monede și am să îi trimit
în toată lumea, dându-i la săraci ! (Rubrici 
preluate :  ilustra  tiicrestine.wordpress.com )
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