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

„Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri.
Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe : 

„Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?”  Aceştia, când s-
au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te
întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” 

Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri
rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi, drept răspuns, le-a zis : „Duceţi-vă de
spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit : orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi,
surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Ferice de acela
pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”. (Luca 7 : 18 - 23)

Ioan Botezătorul era închis pe nedrept şi Îi pune Domnului Isus o întrebare
care îl frământa, iar Domnul nici măcar nu îi dă un răspuns direct la întrebare, (într-un
mod personal), ci lasă la latitudinea trimişilor, ce să-i spună lui Ioan din ce au văzut ! 

Putea foarte bine să îi răspundă : „Eu sunt Mesia, Eu sunt Cel aşteptat”. Luca
relatează că : „După ce au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor
despre Ioan ... Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare
decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare
decât el”. (Luca 7 : 24, 28) Domnul a vorbit despre Ioan şi le-a spus clar celor prezenţi
cât de mult îl aprecia ... dar lui Ioan nu i-a vorbit ! Ioan trecea prin testarea credinţei !

Acestea sunt perioadele de întuneric spiritual, în care omul nu mai vede nicio
ieşire din situaţia prin care trece, iar Dumnezeu nu vrea să îi vorbească ! Care este
totuşi sfatul lui Dumnezeu, pentru cei care trec prin testele Divine ? 

„Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului
şi să se bizuie pe Dumnezeul lui !”. (Isaia 50 : 10) Foarte mult contează în astfel de

• Astăzi,19 Iulie 2015, se ţine
cateheza, cu ajutorul lui

Dumnezeu, (de la orele 16.30).

                      Anunţuri : 
• Duminica  aceasta,  (19  iulie  2015,  dimineaţa)
avem invitaţi. Dumnezeu să îi binecuvânteze !
•  Să  nu  uităm  de  O  Casă  în  Cer. Tabelul  este
deschis  la casierie, pentru toţi  cei care vor să fie
alături de noi, (scopul fiind ajutarea unei familii).
•  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
şi vor ! Vă dorim multă binecuvântare !



momente să ne amintim că : „ ... dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
... De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani
8 : 25, 28)   Vine ziua în care răsare soarele şi pe strada mea !__  __________________

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii          

Doi băieţi au demontat orologiul 
familiei pentru a-i descoperi secretele.
După ce au examinat fiecare piesă 
componentă, l-au asamblat la loc. 
În timpul nopţii tatăl lor a fost trezit 
de zgomotul orologiului care a bătut 
de 97 de ori fără să se oprească. 
"Marie, strigă bărbatul iritat către 
soţia lui, trezeşte-te ! N-a fost 
niciodată atât de târziu !" 
Aceste cuvinte sunt la ordinea zilei în 
aceste vremuri tulburi ... 
Timpul fuge, ocaziile de a face bine se
pierd pentru totdeauna, unele familii 
îşi vor pierde chiar proprii copii dacă 
nu se trezesc ! Cu adevarat nu a fost 
niciodata atat de tarziu ! 
Nu mai întârziaţi ; momentul pentru a
deveni creştin este acum! În Biblie 
scrie clar : "Astăzi, dacă auziţi glasul 
Lui, nu vă împietriţi inimile !" (Este un
verset care este scris de trei ori ... în 
aceeaşi carte ! Evrei 3 : 7, 15, 4 : 7)
 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABIMAEL = 1. Un Tată este Dumnezeu. 2. 
Un tată de la Dumnezeu. (Geneza 10 : 28).
• ABIMELEC = 1. Rege – tată sau Tatăl 
regelui. 2. Tatăl este sublim. Numele generic al
împăraţilor filisteni. (Gen. 26 : 1, Jud. 9 : 1). 
• ABINADAB = 1. Tatăl bunătăţii, Tată 
darnic. 2.  Tatăl izvor al libertăţii. 3. Tatăl 
drăgălăşeniei, Tatăl graţiei. 4. Tatăl plăcerii. 
Numele mai multor israeliţi (I Samuel 7 : 1).
• ABIRAM = Tată sublim, Tatăl măreţiei, 
Tatăl înălţimei. (Numeri 16 : 1, Regi 16 : 34).
• ABIŞAG = 1. Tatăl greşelei, Tatăl uşurătăţii, 
Tatăl rătăcirii. 2. Tatăl hoinărelii. 3.Doborâre.
4. Neştiinţa tatălui. Numele unei fete (I Regi 1 :
1 - 4).

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

„ ... este departe de aici 
până în Paradis ?”

Un  grup  de  tineri  veseli  ocupa  aproape
întreg autobuzul. La o staţie, urcă un călător
care  şi-a  deschis  Biblia,  ca  să  citească.
Pentru  a-i  face  pe  ceilalţi  să  râdă,  unul
dintre ei îl întrebă cu seriozitate : 
„Mă scuzaţi, puteţi să-mi spuneţi dacă mai
este  departe  de  aici  până  în  Paradis?“.
Bărbatul  îl  privi  pe  tânăr  în  ochi  şi  îi
răspunse  pe  un  ton  prietenos  şi  serios  :
„Paradisul,  drag prieten, este numai la o
depărtare de un pas de tine.  Vrei să faci
acest pas acum ?“.
Aceste simple cuvinte şi modul în care au
fost  rostite,  l-au  urmărit  pe  acel  tânăr.  Îi
apăreau mereu în minte şi nu a găsit pace,
până nu a făcut acest  singur pas spre Isus
Hristos, Salvatorul.
Cum se poate face acest lucru ? Trebuie să
realizez  că  din  viaţă,  nu  am la  dispoziţie
decât  partea  numită  zi,  din  care  pot
beneficia de bucăţica de timp numită acum !
Fie că ştiu, fie că nu ştiu, viaţa mea are o
dată  a  sfârşitului  clar  stabilită  :  „  ...  în
cartea Ta erau scrise  toate  zilele  care-mi
erau  rânduite,  mai  înainte  de  a  fi  fost
vreuna din ele”. (Psalmul 139 : 16) Trebuie
să decid aici şi acum, dacă vreau să fiu cu
Isus ! Iosua şi-a pus contemporanii în faţa
acestei decizii : „ ...  alegeţi astăzi cui vreţi
să  slujiţi  :  sau  dumnezeilor  cărora  le
slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau
dumnezeilor  amoriţilor  în  a  căror  ţară
locuiţi.  Cât  despre  mine,  eu  şi  casa  mea
vom sluji Domnului”. (Iosua 24 :15 ) Eşti
pentru Dumnezeu, sau contra Lui ? 

• Bianca. Prenume care este un împrumut 
pe cale cultă din italiană, unde numele are 
semnificaţie clară, întrucât corespunde 
adjectivului bianco „alb”. 
• Bogdan. Este un vechi şi cunoscut nume 
de origine slavă. Compus din bog 
„dumnezeu” şi dan „dat” (deci sensul 
compusului este „dăruit, dat de Dumnezeu”).
• Carmen. Provine din Karmel, (numele unui
munte), care în ebraică înseamnă „grădină”. 

Proverbe latine despre caracter
• Îmbrăcămintea corectă dovedeşte un suflet 
ales.
• Uneori şi o haină sărăcăcioasă poate 
ascunde sub ea o inimă de aur.
• Trandafirii cresc şi între mărăcini.
• Cei ce călătoresc peste mări şi ţări, schimbă
doar aerul, nu şi caracterul.
• Cinstea-i lăudată, dar pătimeşte.
• A-şi porunci sieşi este cea mai mare forţă.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura

Versetul s pt mânii ă ă

„Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi
sufletul ! Mântuieşte-mă, pentru
îndurarea Ta !” (Psalmul 6 : 4) 

Cartea veche  16. Binefacerea
„În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate
privinţele pentru orice dărnicie, care, prin
noi, va face să se aducă mulţumiri lui 
Dumnezeu”. (I Corinteni 9 : 11)
Un neguţător foarte avut din Hamburg
chemase odată 30 de prieteni la masă. 
Voind soţia lui să-i ospăteze cu o 
mâncare rară, neobişnuită în 
Hamburg, anume cu păstrăvi, el îşi 
reţinu soţia dela cheltuiala aceasta 
atrăgându-i luarea aminte : 
Câţi săraci ar putea fi ajutaţi cu banii 
cei mulţi, în loc să cumpere păstravi ?
Soţia lui l-a înţeles, şi astfel in locul 
păstravilor la prânz a prezentat 
oaspeţilor o farfurie, în care erau 
treizeci de galbeni, adecă preţul 
păstravilor, rugîndu-i pe oaspeţi, ca să-
şi ia fieştecare câte unul, pentru a îl da
unui sărac.
Bucuroşi de aceasta danie pe seama 
săracilor, oaspeţii au dublat dela sine 
galbenul, ce fiecare îl primise , ca 
astfel şi mai mulţi săraci să fie 
împărtăşiţi de binefacere, şi ca bucuria
lor să fie mai mare.
Iar unul dintre oaspeţi a zis 
frumoasele cuvinte : 
„Cât bine s-ar putea face şi câţi oameni 
săraci şi lipsiţi n-ar putea fi ajutoraţi şi
mângâiaţi din banii, ce-i dăm pentru 
lucruri de prisos”. 

 Povestiri cu tâlc  
Înţelepţii din vechime au susţinut că nu este 
nici un păcat săvârşit ale cărui urmări să 
lovească numai pe cel ce l-a înfăptuit ; căci 
pe lângă un bolnav, suferă şi cei din casa lui. 
Pentru ca să ilustreze mai bine acest 
argument, ei spuneau următoarea 
întâmplare : “Un vapor mergea către Iope 
ducând călători. Unul dintre călători a facut în
cabina lui o spărtură mare, în coasta 
vaporului. Când au aflat ceilalţi călători de 
fapta lui, i-au zis: “Nenorocitule, ce-ai 
făcut ?!”. Atunci acesta a răspuns : “Ce va 
intereseaza ? Spărtura am făcut-o în cabina 
mea, nu în a voastră !”. Dacă apa întră în 
cabina lui, ar fi umplut şi cabinele învecinate 
şi în curând vaporul s-ar fi scufundat, înecând
toţi călătorii. 
Lumânarea care pâlpâie strică vederea celor 
din jur. Viaţa ta păcătoasă otrăveşte sufletele 
celor din jurul tau. Nu vrei ca ei să-şi aducă 
aminte cu bucurie de tine ? Dacă da, atunci 
renunţă imediat la orice păcat conştient din 
viaţa ta.   (Rubrici preluate de pe : crestin.ro şi 
ilustratiicrestine.wordpress.com)


