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Ce este de făcut ? La nivelul minţii, fiecare om are o luptă interioară, despre care 

scria apostolul Pavel :  

 „ ... când vreau să fac binele, răul este lipit de mine ... după omul dinăuntru, îmi 

place Legea lui Dumnezeu ; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva 

legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele.  

 O, nenorocitul de mine ! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte …? Mulţumiri 

fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru !… ” (Romani 7 : 21 – 25). În 

capitolul următor, (Romani 8), apostolul arată foarte clar. Pentru a putea lua decizii bune care 

duc şi la o trăire conform voiei lui Dumnezeu, este necesar Duhul Sfânt ! Doar prin puterea 

Lui, creştinul poate gândi corect, dar pentru aceasta este nevoie de schimbare constantă a 

minţii prin Cuvântul lui Dumnezeu, (Romani 12 : 2). 

 

SFATUL COPIILOR 

 Copii ai lui Dumnezeu...niciodată să nu uităm  această valoare.Noi 

trebuie să fim lumini ,mereu, în societate (la școală,pe stradă,la magazin,în 

parc).Fă asta pentru ca Dumnezeu să fie mândru de tine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUMINICA MISIUNII 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosovo Bulgaria 

Domnul Dumnezeu ne-a dat o poruncă…”mergeți în toată 

lumea”…de aceea sustinem  Agenția Penticostală de misiune 

externă.Dumnezeu ne-a ajutat să susținem permanent câteva 

familii:familia Maghiar,familia Nam,familia Șaitiș și sora 

Dumitrița. 

Domnul să ne ajute să susținem aceste familii in continuare! 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 

Luni: după-amiază – rugăciune – 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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EDITORIAL - Armata ... fără arme I !  

 

 În viaţă putem face greşeala de-a depinde cu totul de alţii. La începutul 

domniei lui Saul, oamenii aveau unelte pentru lucrul pământului şi pentru animale, 

dar nu avea cine să le ascută, iar, la o vreme fierul se tocea şi în I Samuel 13 : 19 

scrie că :  

 „În toată ţara lui Israel nu se găsea niciun fierar ; căci filistenii ziseseră : 

„Să împiedicăm pe evrei să-şi facă săbii sau suliţe”. Iar concluzia este următoarea : 

„Şi aşa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliţă în mâinile 

întregului popor care era cu Saul şi Ionatan: nu avea decât Saul şi fiul său Ionatan” 

(v. 22). 

 Saul nu a fost preocupat de echiparea 

armatei cu arme, era prea ocupat pentru a 

conduce şi a fi cineva. După ce fiul său învinge, 

ştirea oficială, (sau după cum am spune astăzi, 

comunicatul de presă), suna altfel de cum era 

adevărul. În textul Biblic scrie că :  

 „Ionatan a bătut tabăra filistenilor 

care era la Gheba, şi filistenii au auzit lucrul 

acesta. Saul a pus să sune cu trâmbiţa prin 

toată ţara, zicând : „Să audă evreii lucrul 

acesta !” Tot Israelul a auzit zicându-se :  

 „Saul a bătut tabăra filistenilor, şi 

Israel s-a făcut urât filistenilor.” (v. 3 şi 4). Una 

era realitatea, pe care o ştia duşmanul foarte 

bine, (fiindcă ştia de cine a fost învins) şi cu 

totul altceva este informat poporul lui 

Dumnezeu ! 

 Saul era împărat de puţină vreme şi dorea 

să se ştie despre victoria repurtată ... numai că ceea ce s-a transmis pe cale oficială 

nu a fost adevărul ... exact cum avea să scrie peste ani proorocul Isaia : „Adevărul s-

a făcut nevăzut ... ” (Isaia 59 : 15).  

 Şi astăzi, cel căzut din locul lui, (satan) face exact acelaşi lucru. Caută ca 

Adevărul despre victoria Fiului de pe cruce să nu fie cunoscut. Să se audă o formă 

de Evanghelie, de Veste Bună, dar ea să fie deformată !  

 Oricum, adevărul era pe aproape ... în familie şi ce mai conta că la rubrica : 

Învingător, în loc de Ionatan a fost scris Saul ! Devierea de la adevăr poate fi mică, 

la început ; aveau acelaşi nume de familie, doar prenumele era diferit ! Numai că, în 

cele spirituale, există doar adevăr şi minciună ; nu avem nicio stare intermediară !  

 Poate este o atenţionare bună, pentru cei care prea iau în seamă mass media, 

(ştirile), sau folosind terminologia Biblică : „Nu lua nici tu seama la toate vorbele 

care se spun ...”. (Eclesiastul 7 : 21). Ne tot ce se spune este adevărat, dar poate avea 

o formă de veridic, fiindcă ştirile sunt făcute să fie credibile, iar sfatul  Eclesistului 

poate fi evidenţiat printr-o observaţie : „S-ar putea să auzi ce nu ţi-ar place să auzi. 

Există şi adevăruri supărătoare”.   

 Şi azi există cel rău, duşmanul care-şi doreşte să lupte cu o armată care nu 

are nici sabie, nici suliţă. O armată de agricultori şi zootehnişti, de oameni 

preocupaţi în special de lucrurile lumii acesteia, care nu se îngrijesc de apărarea lor. 

Oameni care sunt mai obişnuiţi cu robia şi cu toate că au chemarea de-a trăi liberi, 

ei preferă să se ascundă de duşman în loc să lupte cu el, aşa ca în I Samuel 13 : 6, 

unde citim :  

 „Bărbaţii lui Israel s-au văzut la strâmtorare, căci erau strânşi de aproape, 

şi s-au ascuns în peşteri, în tufişuri, în stânci, în turnuri şi în gropile pentru apă”. 

Erau bărbaţi ... dar nu erau oameni, folosind un termen Biblic ! La exterior totul era 

în regulă, doar că în interior, le lipsea curajul de-a da piept cu duşmanul, aşa se face 

că deşi aveau puterea fizică, nu aveau îndrăzneala credinţei ! 

 

STUDIU BIBLIC -  Porniri răutăcioase 

 „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat 

în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice 

fel de nelegiuire ... de porniri răutăcioase ... Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că 

cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi 

găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1 : 28 – 29, 32). 

 În limba română, cuvântul pornire se referă la : 1. Acțiunea de a (se) porni și 

rezultatul ei ; plecare. 2. Impuls, îndemn, imbold ; prin extensie : avânt, elan. 3. Înclinare, 

predispoziție, tendință. 4. Patimă ; înverșunare (împotriva cuiva).  Termenul biblic se referă 

în special la  cel de-al treilea înţeles al cuvântului : Înclinare, predispoziție, tendință. 

 Un exemplu clar de pornire răutăcioasă este Cain. El este primul om, la care se 

arată cum este impulsul spre rău, tentaţia de a face un lucru neîngăduit, care este diferită de 

ispită, (când ideea răului vine de la cel rău) ! Prin porniri răutăcioase, Dumnezeu ne spune 

despre dorinţa de-a face răul, care vine din om / de la omul, care în momentul respectiv nu 

este ispitit de cel rău ! Altfel spus, ce se poate întâmpla când răul izvorăşte sută la sută numai 

din om !  

 Geneza 6 : 5 „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate 

întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău”. 

 În Biblie este scris despre gândul rău care duce la fapta rea : 

 Psalmi 7 : 14 „Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte 

înşelăciunea”. 

 Proverbe 6 : 18 „ ... inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă 

repede la rău ... ”. 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Să ascultăm , dar, 

încheierea tuturor 

învățăturilor:Teme-te 

de Dumnezeu și 

păzește poruncile 

Lui.Aceasta este 

datoria oricărui om. 

ECLESIASTUL 12:13 


