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Editorial. Sfaturi pentru o căsnicie binecuvântată !

1. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu în fiecare zi pentru cele mai bune zece calităţi
ale partenerului tău. Scrie-le undeva. Concentrează-te asupra  lor  şi  binele  va  eclipsa
răul. 

2. Nu te compara cu partenerul tău, şi nici căsnicia ta cu a altora. Nu  este
nicio  altă  persoană  pe  pământ  ca  tine.  De  asemenea, partenerul  tău  este  unic.
Asta  înseamnă  că  aveţi  o  căsnicie  unică. Lasă-L  pe Dumnezeu să  facă  căsnicia
voastră  ceea  ce  ar vrea  El s-o facă.  El  o  va  face  perfectă! 

3.  Iartă-ţi  partenerul.  Trebuie  să  ierţi  aşa  cum  Hristos te-a  iertat  pe tine.
Tu  eşti  un  păcătos.  Ea  este  o  păcătoasă.  Nu  eşti  perfect  – aşadar,  fiţi  gata  să
vă  iertaţi  unul  pe  altul.  Şi  fă-o  imediat,  sau resentimentele  vor  apărea.

4.  Încetează  cu  orice  fel  de  critică.  Dragostea  nu  critică  şi  nu găseşte
vină.  Dacă  îţi  critici  partenerul,  nu  ai  o  inimă  plină  de dragoste.  Schimbă
critica  cu  puţină  laudă.  Vei  fi  uimit  de  schimbare!

5.  Începe  să  comunici  cu  partenerul  tău.  Comunicarea  este complet
distrusă în multe case şi căsnicii. Începe să asculţi ceea ce spune  partenerul  tău  şi,
de  asemenea,  ceea  ce  nu  spune.  Fii vulnerabil şi rupe barierele. Încearcă să spui:
„Dragă, care este cea mai mare vină a mea?” Apoi spune: „Vrei, te rog, să mă ajuţi
pentru gloria  lui  Dumnezeu  ca  vina  să  fie  înlocuită  de  victorie?”

6.  Refuză  să  ai  o  relaţie  în  afara  căsniciei  care  te  implică  afectiv.  Acest
înlocuitor ar putea fi chiar o rudă, un prieten sau un vecin. Nu căuta  să-ţi  găseşti  un
înlocuitor . 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),

7.  Ai  încredere  în  partenerul  tău.  Ai  încredere  în  soţul/soţia  ta, chiar
dacă  el/ea  nu  are  dreptate  –  tu  ai  dreptate  în  a  avea  încredere.  O căsnicie

• Astăzi,12 Iulie 2015, nu se ţine 
cateheza, cu ajutorul lui  Dumnezeu, 
se va relua de duminica viitoare.

                      Anunţuri : 
• Duminica viitoare, (19 iulie 2015, dimineaţa) 
avem invitaţi. Dumnezeu să îi binecuvânteze !
• Şi la slujba din această după masă, (12.07.a.c.) 
vom avea invitaţi. Facem şi o strângere pentru 
construirea unei noi  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 !



trebuie  să  fie  bazată  pe  încredere.  Nu poate  supravieţui  fără aceasta. Fă  ceva  în
fiecare  zi  pentru  a-ţi  mulţumi partenerul ceva  ce  ştii  că  i-ar  aduce  plăcere  şi
bucurie  acestuia. Asta  nu  cere  mult,  dar răsplata  este  mare. Multă binecuvântare !
_______________________________________________________________

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii          

O fetiţă drăguţă stătea pe unul 
dintre bagajele lăsate în holul unui
hotel. Părinţii  ei  erau  la recepţie
pentru  a  rezerva  o  cameră.  O 
doamnă  simpatică a întrebat-o pe
micuţa fetiţă dacă îşi vizitează 
rudele din acel oraş. 
- „O, nu!”,  a  răspuns  fetiţa. 
„Vom  locui  în  acest  hotel  până 
când  ne  vom  găsi o casă în care
să locuim. Tatăl meu are o nouă 
slujbă aici în oraş şi ne-am  
vândut  casa  pe  care  am  avut-
o  pentru  a  ne  muta.”  Doamna  
a continuat: 
- „O…,  cred că este greu pentru 
tine  să nu ştii unde este căminul 
familial.”  Micuţa a replicat : 
- „Nu, doamnă! Noi avem un 
cămin,  dar  nu  avem  încă  o  
casă  în  care  să-l  aşezăm.”

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• OTNIEL = 1. Tăria mea este Dumnezeu. 
Puterea lui Dumnezeu. 2. Leul lui Dumnezeu.
3. Timpul meu este la Dumnezeu. Primul 
judecător în Israel (Iosua 15 : 17 ; I Cronici 27 : 
15 ; Judecători 1 : 13, 3 : 9 - 11).
• ABIHU = Tatăl meu este El (Dumnezeu). Un 
fiu al lui Aaron (Exod 6 : 23, Levitic 10 : 1 - 2). 
• ABIHUD = 1. Tatăl meu este strălucire. 2.  
Cinstea tatălui. 3. Tatăl gloriei, al cinstei, al 
laudei şi al frumuseţii. Un beniamit (I Cronici 
8 : 3).
• ABILENE = 1. Lacul plângerii, Câmpia 
suferinţei, Oraşul mâhnirii, Oraşul vaiurilor. 
2. Regiunea lui Abila. 3. Tatăl dimineţii. 4. 
Loc ierbos. Localitate în Palestina (Luca 3 : 1).

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

Care  va  fi  influenţa  ta ?
Max Jukes  a  trăit  în  New  York.  El nu  a 
crezut  în  Hristos şi  nici  în  educaţia 
creştină.  A refuzat  să-şi  ducă  fiii  la  
biserică,  chiar  dacă aceştia  l-au  rugat  să  o
facă.  
A avut 1026 de urmaşi, dintre care 300 au 
făcut închisoare, (în medie cam 13 ani 
fiecare) ; 190 au fost prostituate ; 680 au fost 
alcoolici. 
Familia a avut nevoie de asistenţă socială şi a
păgubit statul american cu 420.000 $. Nu  au 
adus  nicio  contribuţie  la  bunul  mers  al  
societăţii. 
Jonathan Edwards a trăit  în  acelaşi stat, în 
acelaşi timp  cu Jukes. El L-a iubit  pe  
Domnul şi  L-a  slujit  cu  toată  puterea  lui,  
iar  copiii săi  au  putut  fi  văzuţi în fiecare 
duminică la biserică.  
A avut 929 de descendenţi. Dintre aceştia, 
430 au fost pastori sau lucrători implicaţi în 
lucrarea de slujire din biserică ; 86 au devenit
rectori  şi profesori universitari ; 75 au fost 
autori de cărţi ; 5 au fost  aleşi  în  Congresul 
American    şi  doi  în  Senat.  
Unul  a  fost  vicepreşedinte.  Familia lui  nu 
a  necesitat  asistenţă  socială  şi  nu  a  
păgubit  statul nici măcar cu un cent, însă au 
contribuit incomensurabil  la  viaţa societăţii 
americane.
În Biblie este scris despre puterea exemplului
personal şi precum şi despre puterea de 
influenţare pe care o au părinţii asupra 
copiilor : „Iată că toţi cei ce spun zicători, 
vor spune despre tine zicătoarea aceasta : 
„Cum este mama aşa, şi fata !” (Ezechiel 
16 : 44)                

• Roxana. Prenumele feminin care se 
bucură astăzi de multă popularitate la noi 
Roxána reproduce gr. Roxáne, purtat 
printre altele de soţia lui Alexandru cel Mare.
Ca şi purtătoarea lui, numele nu era 
grecesc, ci persan ... izvoarele vechi atestă 
şi o formă masculină Roxanes – un rege al 
Persiei, semnificaţia originară fiind probabil  
„strălucitoare”. Ruxandra nu este decât o 
combinaţie între Rox(ana) şi (Alex)andru !

Proverbe latine despre dragoste
• Dragostea atrage dragoste.
• Nici iubirea nici tusea nu se pot ascunde.
• Unde eşti tu, Gaius, acolo sunt şi eu, Gaia. (
(Formulă folosită la căsătoria romanilor).
• De vrei să fii iubit, fii vrednic de iubire.
• În dragoste ochii sunt călăuze.
• Dragostea curată nu se teme de nimic.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

„ ... să-i vorbiţi aşa : „Să trăieşti în 
pace, şi pacea să fie cu casa [familia] ta 
şi cu tot ce este al tău”. I Samuel 25 : 6

Cartea veche  18. Mersul la Biserică.
În Lyon tr ia un meseria  care lucra si ă ş
Duminica si serbatoarea. Lânga dânsul locuia 
un negu tor care îl sf tuia s  nu mai lucreze ţă ă ă
Dumineca, dar meseria ul âi r spunse: „ i-e ş ă Ţ
u or Dtale s  te odihne ti în ziua Duminecii ş ă ş
f r  pagub , fiindc  e ti bogat, dar eu ă ă ă ă ş
s rmanul de mine, care pe lâng  s r cie mai ă ă ă ă
am i o mul ime de copii, cum a  putea tr i ş ţ ş ă
f r  s  lucrez i Dumineca? Apoi nici n-a  ă ă ă ş ş
putea ispr vi Sâmb ta tot lucrul”.ă ă
Negu torul îns  nu se d du învins i cu atâtţă ă ă ş
mai mult insista, cu cît v zu ce gre it cugetă ş ă
meseria ul.  I-a  r spuns:  „  Nu poftesc  dragulş ă
meu, s  ai D-ta i familia D-tale vreo pagubă ş ă
i  de  aceea  î i  voiu  întoarce  toat  paguba,ş ţ ă

dac  în timp de jum tate de an nu vei maiă ă
lucra  Dumineca,  ci  vei  merge  la  Biseric  să ă
ascul i dumnezeiasca slujb ”.ţ ă
Meseria ul primi oferta cu toat  inima, c ci seş ă ă
sim ea  sc pat  de  lucru  f r  de  a  aveaţ ă ă ă
pagub .  ă Dup  ce  trecu  o  jum tate  de  an,ă ă
negu torul se duse la cismar i îl întreb  cât i-ţă ş ă
a fost paguba, ce a avut el i familia lui prinş
aceea,  c  dup  sfatul  lui  a  mers  la  biserică ă ă
Dumineca în loc s  lucreze,- ca s  i-o întoarc .ă ă ă
„Nici un ban s  nu-mi dai, r spunse cismarul,ă ă
din  contr  eu  sunt  dator  sa- i  mul umescă ţ ţ
pentru sfatul, ce mi l-ai dat, c ci de atunci înă
loc de pagub  am avut tot câ tig i în casaă ş ş
mea merg lucrurile  cât se poate de bine. În
biseric  auzii multe înv turi bune: s  fiu cuă ăţă ă
r bdare,  s -mi înfrânez ar agul,  s  tr esc  cuă ă ţ ă ă
fiece  om  în  pace,  s  fiu  cru tor,  s  nuă ţă ă
cheltuesc  banii  pe  lucruri  netrebnice,  tot
înv turi buneăţă  i prielnice, cari înv turi le-ş ăţă
am inut i nu le voiu uita niciodat . i v d cţ ş ă Ş ă ă
e bine de mine i de to i ai mei. Sim ii îndatş ţ ţ ă
c  sunt alt om. O lumin  cereasc  pare c  s-aă ă ă ă
aprins în sufletul meu, care îmi arat  drumulă
adev rat al vie ii.”ă ţ

 Povestiri cu tâlc  
•   O  adunare  a  descoperit  că  
atunci  când  ambii  părinţi  sunt 
credincioşi  Domnului,  incluzând  un  
interes  activ  faţă  de programele  
locale  ale  bisericii,  93%  dintre  
copii  rămân credincioşi. Pe de altă 
parte, dacă numai unul dintre părinţi 
este credincios,  procentul  scade  la  
numai  73%.  Acolo  unde  părinţii 
sunt pur şi simplu superficiali în  
lucrarea  lui Dumnezeu, numai 53% 
dintre  tineri  îşi  menţin  credinţa. Şi  
acum  vine  partea  şocantă :  în  
acele  cazuri  unde  ambii  părinţi 
frecventează rareori biserica, 
procentajul scade la 6%. Vrei ca 
ai tăi  copii să meargă în  Rai ? 
Atunci, asigură-te că îi  conduci 
spre Rai. (Rubrici preluate din revista : 
Voia lui Dumnezeu.


