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• Uită ce a promis. („Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la 

Iosif. L-a uitat.” Geneza 40 : 23). 

• Nu realizează cât de important este 

cuvântul dat ... nu este doar un aer care iese din 

gură ! În Geneza 41 : 9 sunt scrise cuvintele unui 

om, căruia nu i-a fost greu să-şi recunoască 

neatenţia : „Atunci mai marele paharnicilor a 

luat cuvântul şi a zis lui faraon : „Mi-aduc 

aminte astăzi de greşeala mea”. 

 

SFATUL COPIILOR 

 Pricina de poticnire...probabil majoritatea dintre voi, dragi 

copilași,nu cunoașteți acest termen, însă Dumnezeu ne sfătuiește să fim niște 

exemple pentru cei din jurul nostru.Fiecare trebuie să dorim sa sprijinim, să 

ajutăm pe cei din jur, ci să nu râdem de ei. Dumnezeu să vă ajute dragi 

copilași! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Avraam ... cel de azi ! 

(continuare din  Numărul  Anterior) 

„Desăvârşirea” (v. 12) ; acest cuvânt se referă la „punerea la loc a 

membrelor fracturate”.  Nu se referă la opere de artă, la statui ce sunt exponate pe 

care, atunci când le vezi, realizezi că nu poţi fi aşa. Nu poţi fi un Avraam, sau un 

David. Nici nu trebuie, ajungi şi tu la statura lor spirituală, şi încă mai sus ! Prin 

creşte-rea bună, personală, prin zidirea care se face prin darurile spirituale. 

 Prin Darurile Duhului se repară fracturile, iar creşterea vine în Trup. Nu 

în afara lui ci în Biserica vie. Dar ţine de fiecare membru al trupului să 

funcţioneze cum trebuie ; „prin ceea ce dă fiecare  încheietură, îşi primeşte 

creşterea, potrivit cu lucrarea fiecăreă părţi în măsura ei ...”. Iar zidirea este „în 

dragoste”, în Agape, care este dragostea jertfitoare.  

 Aşa a fost Avraam, a jertfit din iubirile lui, pentru a-şi arăta iubirea faţă 

de Domnul. Aceasta l-a dus la creştere :  

 „ ... te voi binecuvânta foarte mult  

 şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa ...” . 

 „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta ...” 

(Geneza 22 : 17 şi 18). De ce a primit aşa promisiuni ? Fiindcă, îi spune Domnul: 

„ ... ai ascultat de porunca Mea !” (v. 18). Putea să nu asculte de porunca Lui, şi 

totuşi să asculte de Dumnezeu ? Pot să-L ascult şi totuşi să nu-I fac voia ? Unii 

cred că da ... 

 Întâi a fost porunca, cererea, jertfirea, apoi promisiunile. Şi beneficiul este 

şi al nostru, al celor de azi. Pentru o ascultare a unui om, s-a produs atât de multă 

binecuvântare ! Şi Dumnezeu, Cel nemărginit în / de timp, are grijă ca să se 

împlinească promisiunea făcută, din generaţie în generaţie.  

ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÂNII 

Care este numele 

părinților lui Ioan 

Botezătorul? 

Raspuns Nr. Anterior: 

Împăratul Matania 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 

Luni: serviciu de rugăciune si studiu-1800-2000                                                                               

Miercuri: repetiție cor-1800                                                                          

Joi: serviciu de evanghelizare-1800-2000                                             

Duminică: dimineață-serviciu de evanghelizare-800-1200  

                   după-amiază-serviciu de evanghelizare-1800-2000 

Adresă : Reșița ; Strada Castanilor  Nr. 119 
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 Adevărata Jertfă, doar a fost prefigurată prin Avraam şi Isaac. Domnul 

Isus însă chiar a murit. A dus şi EL crucea, dar Isus ştia că nu este nicio 

încurcătură. Că EL este Mielul, iar acolo era şi Tatăl ... până la un moment dat, şi 

de la un moment dat !   

 Dar acolo, la jertfă ajunge doar Tatăl cel Veşnic şi fiul ce trăieşte în 

fiecare generaţie. Pe înălţimi nu ajung slujitorii. (În Geneza 22 : 4 şi 5 scrie : „A 

treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. Şi Avraam a zis slugilor 

sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul 

ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi 

apoi ne vom întoarce la voi”).  

 Cei pentru care voia Lui este o povară. 

Cei care-L slujesc în unele zile, iar în altele nu, 

asemenea argaţilor; (zilierilor, cum apare într-

o altă traducere, în Evanghelia după Luca 15 : 

17, unde în traducerea Cornilescu, este folosit 

cuvântul argaţi).  

 Aceştia sunt cei ce se ocupă numai cu 

lucrurile de pe pământ. Cei ce rămân pe Cale, 

fiindcă aleg să se oprească la un anumit 

moment, pe drumul spre cruce. Altfel spus, cei ce nu vor jertfa personală ... 

Egoiştii.  

 Altruiştii sunt „aluatul” din care se face Pâinea fiilor. 

 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

  

Un grup de doctori a fost întrebat în legătură cu emoţiile care produc cele 

mai multe boli. Răspunsul lor a fost: "mânia şi refuzul de a ierta", pentru că, în timp 

acestea eliberează toxine letale în organism. De aceea Pavel a scris: "Mâniaţi-vă şi 

nu păcătuiţi". Să n-apună soarele peste mânia voastră..." (Ef. 4:26) Dacă vei fi tratat 

rău, ce ar trebui să faci? Urmează aceşti patru paşi: 

 1) Confruntă; există momente, locuri şi modalităţi adecvate de a face 

acest lucru. Înainte de a trece la acţiune, roagă-te şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi 

călăuzească gândurile şi cuvintele. Apoi mărturiseşte lucrurile care-ţi apasă 

sufletul, pe un ton calm, lipsit de accente critice. Apoi, lasă totul în seama lui 

Dumnezeu; El va face o treabă mai bună decât tine în a schimba lucrurile; 

 2) Eliberează; nu numai că Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii pe alţii, 

dar totodată, ne dă şi harul de a face asta. Chiar dacă o persoană iese de sub 

pedeapsa ta, nu înseamnă că a ieşit şi de sub a lui 

Dumnezeu. El va trata persoana respectivă în 

mod corespunzător caracterului Său, obţinând  

rezultatele scontate - lucru pe care tu nu-l 

poţi face.  

 3) Aminteşte-ţi frecvenţa cu care te 

iartă Dumnezeu; Pavel a scris: "Iertaţi... 

precum v-a iertat şi Domnul..." Când eşti 

tentat să-ţi lingi rănile sau să loveşti 

înapoi, aminteşte-ţi preţul plătit de Isus 

pentru păcatele tale. Privind lucrurile din 

această perspectivă, vei putea ierta pe oricine. 

 4) Roagă-te pentru ofensator. A ierta înseamnă a 

refuza să-i permiţi celui ce te-a rănit să mai facă acest lucru. Dumnezeu 

a spus:"... rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc..." (Matei, 5:44) Dacă 

nu arăţi milă, viaţa devine un cerc al resentimentelor şi răzbunărilor. Însă 

umblând în iubire, vei experimenta libertatea. 

STUDIU BIBLIC 

 (Continuare  din  Numărul  Anterior) 

• Promite prea uşor şi abia apoi se gândeşte ! „Vom face ...”, este o 

expresie amintită de treizeci de ori, în traducerea Cornilescu ! Un exemplu din 

Exodul 24 : 3 :  

 „Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. 

Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.” Nu au 

analizat, ci au fost de acord imediat ! 

 Exemplele pot continua, dar se ştie ce a urmat ! Deuteronomul 31 : 21 

„Când va fi lovit atunci cu o mulţime de rele şi necazuri, cântarea aceasta, care nu 

va fi uitată şi pe care uitarea n-o va şterge din gura urmaşilor, va sta ca martoră 

împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc pornirile, care se arată şi azi, înainte 

chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da.” 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Cine se încrede în inima lui 

este un nebun , dar cine 

umblă în înțelepciune va fi 

mântuit. 

Proverbe 28 : 26 


