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ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

De câte ori a lovit 

Moise stânca cu 

toiagul în loc să-i 

vorbească? 

Raspuns Nr. Anterior- 2 

(Iosua și Caleb) 

a ieşit din gură.” (Numeri 30 : 1 – 2). 

 2. Promisiunea făcută de un om altui om :                                                                                          

 Iosif . Iacov îi spune : „ ... când mă voi culca lângă părinţii mei, să mă 

scoţi afară din Egipt şi să mă îngropi în mormântul lor.” Iosif a răspuns: „Voi face 

după cuvântul tău.” (Geneza 47 : 30).  Şi s-a 

ţinut de cuvânt !               

 3. Promisiunea pe care Dumnezeu o 

face unui om, (sau unui popor) : 

 Exemplu Avraam. „Căci cuvântul 

acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta 

Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” 

(Romani 9 : 9). În Geneza 21 : 1 - 2 este scris 

că : „Domnul Şi-a adus aminte de cele ce 

spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara 

ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a 

născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la 

vremea hotărâtă, despre care-i vorbise 

Dumnezeu”. 
                (continuare Numărul 12) 

SFATUL COPIILOR 

 Iubirea...dragi copilași iubiți-vă unii pe alții așa cum Dumnezeu ne-a iubit 

pe noi întâi.El și-a dat singurul Fiu la moarte pentru că ne-a iubit.Rețineți...poți 

avea întreaga lume,dar dacă nu aveți dragoste nu aveți nimic. 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Avraam ... cel de azi ! 

„ ... ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât                  

n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,      

pentru  Mine.”        (Geneza 22: 12) 

  Excepţiile pozitive ale Vechiului Legământ constituie norme ale 

vieţii actuale. Ale trăirii prin credinţă. Exemplul lui Avraam cu jertfirea lui Isaac ... 

din el. Isaac cel real nu a fost jertfit  niciodată. Isaacul cel din inima lui Avraam 

însă a fost jerfit. Domnul îi spune : „ ... pentru că ai făcut lucrul acesta, şi n-ai 

cruţat pe pe fiul tău, pe singurul tău fiu ...” (Geneza 22:16). Jertfa a fost adusă 

chiar dacă Isaac cel real nu a fost jertfit. El nu a murit în realitatea lumii fizice, dar 

în realitatea spirituală a fost jertfit. La urcarea pe munte scrie că „au mers ... 

amândoi împreună” (v. 6), după Jertfă, în versetul 19, (după ce Domnul îi 

vorbeşte), scrie că „Avraam s-a întors la slugile sale, şi s-au sculat şi au plecat 

împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba”. De Isaac nu se mai 

spune nimic!  

 Avraam însă, nu a rămas pe muntele unde : „Domnul va purta de grijă”, ca 

să-şi facă o casă acolo ! Prezenţa Lui alături de noi nu ţine (numai) de un anumit 

loc ... După încercări trebuie mers mai departe ! 

 Pentru a putea face voia lui Dumnezeu, Avraam nu l-a jertfit doar pe Isaac. 

Întâi s-a jertfit pe sine. Planurile lui, timpul lui, trupul lui ; nu trebuie să uităm că 

era un om trecut de o sută de ani care a trebuit să urce pe un munte ... fără să mai 

punem la socoteală călătoria făcută, (care a ţinut trei zile, numai până au ajuns la 

ţinta călătoriei, [Geneza 22: 4] ... şi este clar că s-au întors destul de repede) ! 

 Domnul l-a încercat şi l-a scos din încurcătură printr-un „berbec încurcat 

... într-un tufiş” (Geneza 22 : 13). Soluţia Lui de obicei este diferită de ceea ce ne 

imaginăm noi ! Încurcătura de la un moment dat, poate fi (şi chiar este), un mijloc 

de salvare ! Aşa ceva numai Dumnezeu  putea imagina ! 

Citind textul din Geneza 22, pot fi notate câteva gânduri : 

     1. De ce Avraam nu a luat şi măgarul pentru a căra cu el lemnele până sus ?  

(Din text se poate deduce că loc era pentru a merge unul alături de altul, [Geneza 

22 : 6, 8] , deşi aveau un măgar (v. 3) pe care şi ei l-au folosit la fel ca şi ciobanii 

de astăzi, mai ales  în zonele de munte care sunt greu accesibile). 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 

Luni: serviciu de rugăciune si studiu-18
00

-20
00                                           

                                    

Miercuri: repetiție cor-18
00

                                                                       

Joi: serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

                                          

Vineri: seară de rugăciune                                                         

Duminică: dimineață-serviciu de evanghelizare-8
00

-12
00 

 

                   după-amiază-serviciu de evanghelizare-18
00

-20
00

 

Adresă : Reșița ; Strada Castanilor  Nr. 119 



VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Fiindcă atât de mult a 

iubit Dumnezeu 

lumea,că a dat pe 

singurul Lui 

Fiu,pentruca oricine 

crede în El,  să nu piară  

ci să aibă viață veșnică. 

IOAN 3:16 

ȘTIAȚI CĂ? 

Dumnezeu i-a 

poruncit lui Osea să-

și ia o nevastă 

curvă,cu copii din 

curvie,ca să 

slujească de mărturie 

poporului? 

 De ce nu a încercat să-i uşureze viaţa fiului său ? Este scris că : „ ... a luat 

lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, şi a luat în 

mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel 

amândoi împreună” (22: 6). Dar, peste ani, 

Domnul Isus, avea să treacă prin aceeaşi 

zonă ... „Isus ducându-şi crucea, a ajuns la 

locul, zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se 

cheamă „Golgota” ...” (Ioan 19: 17), numai 

că, pentru martorii prezenţi, era doar El, 

Tatăl nefiind vizibil, deşi era aproape ... 

Peste aproximativ şase ore, Domnul Isus 

avea să spună : „Tată, în mâinile Tale Îmi 

încredinţez duhul!” Şi când  a zis aceste 

vorbe, Şi-a dat duhul”, (Luca 23 : 46), Tatăl 

fiind acolo ... deşi nimeni nu ÎL putea vedea, 

decât    Cel care era în suferinţă ! (Ca să poţi 

lua ceva, din mâinile cuiva trebuie să fii 

lângă el) ! 

2. Apoi, Isaac nu observă că nu au 

mielul pentru arderea de tot, de-abia atunci 

când urcă spre locul pe care tatăl lui îl cunoştea ca fiind locul jertfirii, (şi nu trebuie 

uitat că au mers împreună până atunci trei zile ...) : „Tată ! ... unde este mielul ... ?” 

(Geneza 22 : 7). Era o întrebare profetică, răspunsul la această întrebare fiind dat 

peste mulţi ani, (aproximativ 2000), atunci când Ioan Botezătorul spune, (tot 

profetic) : „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii !” (Ioan 1: 29). 

Isaac era educat că trebuie sacrificat un miel. 
                                                                               (continuare Numărul 12) 

 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

 Atunci când în urma unui tragic accident a rămas cu arsuri care îl 

desfigurau Will Mitchel a decis să se concentreze asupra posibilităţilor pe care le 

are şi nu asupra problemelor. Deşi îşi pierduse degetele, a învăţat să piloteze singur 

un aeroplan. Apoi, într-o zi în timp ce zbura din Colorado spre California, avionul 

s-a prăbuşit din cauza ghetii. Paralizat de la talie în jos ... (şi mai crezi că ai 

probleme), Mitchel a fost deprimat datorită limitării lui pe viată la un scaun cu 

rotile.  Atunci, o prietenă i-a dat acelaşi sfat pe care el i-l dăduse mai demult : "Nu 

contează ce ti se întâmplă. Contează doar ceea ce te hotărăşti să faci in acea 

privinţă." Aşadar Mitchel a adoptat formula 

celor trei A.  

 Acceptă ce s-a întâmplat, altfel vei trăi în 

negare, sau te vei deschide spre resentiment şi 

autocompătimire.  

 Apreciază ceea ce poţi învăţa din această 

întâmplare A fi zidit într-o experienţă dureroasă 

reprezintă un potenţial de a fi mai înţelept, mai 

puternic şi mai eficient pentru Dumnezeu. 

 Adaptează-te noilor oportunităţi care îti 

apar. Din cauza întunericului Edison a continuat 

să caute până când a găsit o sursă de lumină (şi 

tie ti se poate întâmpla la fel). De atunci, Wijl 

Mitchel a devenit funcţionar public, a găsit dragostea şi a ţinut sute de discursuri. 

  El afirmă: "Înainte să paralizez existau 10.000 de lucruri pe care le 

puteam face, acum sunt doar 9 000. Ar trebui oare să mă concentrez asupra celor 

1000 de lucruri pe care nu le pot face ? Nu, ci prefer să mă concentrez asupra celor 

9.000 de moduri în care viata este încă bună ". Aşa că indiferent cu ce ne-am 

confrunta astăzi, nu este prea mult pentru Dmnezeu şi poate fi tranformat prin 

"puterea Lui care lucrează în noi. 

 

STUDIU BIBLIC- Călcătorii de cuvânt  

  
Text : Romani 1 : 29, 31 „Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire ... 

fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără 

milă”. 

 A călca înseamnă : „A nu respecta o hotărâre, o lege, o obligație etc.”. 

Verbul a respecta, are următoarele înţelesuri : 1. A simți și a manifesta respect față 

de cineva sau de ceva ; a cinsti, a stima. • A acorda atenția cuvenită, a ține seamă 

de ..., a nu neglija.  2. A nu se abate de la un contract, de la o lege, de la un 

angajament etc.  

 I. Situaţii din Biblie în care cuvântul este respectat : 

 1. Promisiunea pe care un om o face Domnului, (o juruinţă) : „Moise a 

vorbit căpeteniilor seminţiilor copiilor lui Israel şi a zis : „Iată ce porunceşte 

Domnul :  

 Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se 

va lega printr-o făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-  


