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SFATUL COPIILOR 

 Dragi copilași dărnicia este un 

lucru esențial  în viața noastră de 

creștin.Dărnicia trebuie făcută în cadrul 

bisericii și este o reacție normală pentru 

a mulțumi Dumnezeului pentru lucrurile 

făcute pentru noi ,astfel dărnicia arată cât 

de mult îl iubim pe El. Deci pentru că îl 

iubim pe El haideți împreună să-I dăruim 

viețile noastre Lui și iubirea noastră celor 

din jur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL -  UMBLAREA CU DUMNEZEU 

„umblă înaintea mea şi fii neprihănit...” Genesa 17:1b 

  

Expresia „umblare” în general se referă la mersul pe jos. Potrivit 

studiilor de medicină, mersul pe jos este una din formele cele mai 

profitabile de exerciţiu fizic. Aceasta, umblarea, stimulează inima şi 

plămânii, întăreşte oasele şi muschii, creşte fluxul de sânge în întregul 

organism şi contribuie la pierderea excesului de greutate. Umblarea este 

parte esenţială a vieţii noastre pe pământ. Statisticile spun că media paşilor 

făcuţi de o persoană este între 7000 la 8000 pe zi, aproximativ 2 milioane şi 

jumătate de paşi pe an, cu un total în medie de 115,000 de mile în cursul 

vieţii. 

  

Pentru că umblarea este foarte importantă pentru viaţă, orice părinte 

aşteapta cu nerăbdare momentul în care copilul va începe să umble. Procesul 

învăţării copilului să umble este greoi, dar foarte necesar. Dar mai mult decât 

a merge pe jos, a umbla este un cuvânt tipic care se referă nu numai la mersul 

pe jos, ci la felul de a trăi sau la maniera vieţii. 

  

A. DEFINIREA TERMENULUI: a umbla  

 

A umbla înseamnă a face paşi, unul după altul. Dicţionarul explicativ 

defineşte umblarea:“A se deplasa dintr-un loc în altul; a merge” 

În Biblie, termenul de umblare apare prezentat sub trei forme diferite, astfel: 

RUGĂCIUNE 

Dumnezeu să lase pace 

peste granițele țării 

noastre , cât și peste 

granițele celorlalte țări. 

Să ne unim în rugăciune 

pentru pacea României! 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 

Luni:dimineață - serviciu de evanghelizare - 900 - 1200 

          după-amiază – serviciu de evanghelizare – 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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1. A umbla cu Dumnezeu: „Enoh a umblat cu Dumnezeu” Gen 5:24 

2. A umbla înaintea lui Dumnezeu: „umblă înaintea mea şi fii neprihănit” 

Geneza 17:1b 

3. A umbla după Dumnezeu:”voi să megeţi după Dumnezeul vostru şi de EL 

să vă alipiţi” Deutr. 13:4 

Combinând definiţiile de mai sus, a umbla cu, înaintea, după 

Dumnezeu înseamnă de fapt să gândeşti, să vorbeşti şi să faci orice lucru 

conştient de faptul că eşti în prezenţa lui Dumnezeu, care ştie totul despre 

tine în orice timp. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă să trăieşti viaţa în 

conştiinţa prezenţei Sale; în comuniune conştientă cu El, într-o companie 

reală şi constantă cu El.  

  

B. UMBLAREA ȘI BIBLIA 

 

Cuvântul lui Dumnezeu referitor la umblarea credinciosului este 

clară: să umble cu şi pe Căile lui Dumnezeu. În acelaşi timp, tot Scriptura 

ne prezintă situaţii sau cazuri în care 

poporul ales sau persoane particulare nu 

au umblat cum ar fi trebuit. 

Ne este bine cunoscută expresia 

profetului focului, Ilie, făcută lui Izrael: 

„până când vreţi să shiopătaţi de 

amândouă picioarele”? 

De asemena, profetul Ieremia 

spune:”Indreptaţi-vă umbletele şi 

faptele” Ieremia 18:11 

Iar profetul Isaia spune în cap. 2:3 “Popoarele se vor duce cu 

grămada la el, şi vor zice: “Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa 

Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările 

Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvîntul Domnului”  

De asemenea, profetul Ezechiel atenţionează poporul ales în 

multe rânduri cu privire la felul în care ar trebuie să umble cu 

Dumnezeu: “ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să 

împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi 

Dumnezeul lor.” (Ezechiel 11:20) Ezechiel 20:19 “Eu sunt Domnul, 

Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rînduielile Mele, păziţi 

poruncile Mele, şi împliniţi-le.”, Ezechiel 36:27, unde spune, “Voi 

pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să 

păziţi şi să împliniţi legile Mele.” 

Preluat : Romanian Times 

 

ÎNTÂMPLARE CU TÂLC 

 Când cel dintâi misionar scoţian, dr. Alexander Duff, a fost 

trimis în India, a luat cu sine o bibliotecă cu aproximativ 800 volume 

frumoase şi multe manuscrise de preţ, deoarece 

avea de gând să înfiinţeze acolo o şcoală. 

  La Capul Bunei Speranţe, 

vaporul a naufragiat şi toate cărţile lui 

au pierit în valuri. Pe când stătea pe 

marginea mării, a văzut o carte, care era 

adusă de valuri spre ţărm. Era Biblia lui 

de buzunar. Atât i-a mai rămas, dar i-a 

fost de ajuns! A considerat aceasta ca semn 

din partea lui Dumnezeu. 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Bisericile se întăreau în 

credință și sporeau la 

număr din zi în zi. 

Faptele Apostolilor 16 : 5 

ȘTIAȚI CĂ? 

Biblia a fost srisă de 

aproximativ 40 de 

scriitori? 


