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 Editorial. Dumnezeu este cu tine ! 
  
 Uneori Dumnezeu ne vorbeşte prin cine nu ne aşteptăm. „În vremea aceea, 
Abimelec, însoţit de Picol, căpetenia oştirii lui, a vorbit astfel lui Avraam : 
„Dumnezeu este cu tine în tot ce faci” (Geneza 21 : 22). Pare extrem de real acest 
cuvânt, dar pentru Avraam în acele momente, a contat enorm. De ce ? El tocmai, o 
izgonise pe Agar, (împreună cu primul lui copil, pe Ismael), doar pentru a avea pace în 
familie ...  
 În mod sigur, era frământat în el, iar Abimelec, nu avea de unde să ştie ce se 
întâmplase între el şi Sara, (fiindcă alungarea, nu era un gest căruia ar fi putut să-i facă 
reclamă) ! A fost o încurajare binevenită, deoarece „Dumnezeu vorbeşte însă, când 
într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia  seama” (Iov 33 : 14). Transmisia este ... 
problemele sunt la recepţie. 
 „În vremea aceea, Abimelec, însoţit de Picol, căpetenia oştirii lui, a vorbit 
astfel lui Avraam : „Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. „Jură-mi acum, aici, pe 
Numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înşela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, 
nici pe nepoţii mei şi că vei avea faţă de mine şi faţă de ţara în care locuieşti ca 
străin, aceeaşi bunăvoinţă pe care o am eu faţă de tine. Avraam a zis : „Jur ! ” 
(Geneza 21 : 22 - 24).  
 A cerut o binecuvântare pentru viaţa aceasta, fiindcă ştia că, (cel puţin 
teoretic), ar fi putut trăi atât cât să-şi vadă şi nepoţii, adică a treia generaţie, sau 
folosind un termen biblic, al treilea neam. Ceea ce nu ştia el, era faptul că Dumnezeu 
a ţinut cont de acest jurământ ... dinainte de a fi făcut, pentru că îi spusese lui Avraam :  
 „În al patrulea neam, ea se va întoarce aici ; căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-
a atins încă vârful.” (Geneza 15 : 16). Dumnezeu l-a călăuzit pe Abimelec cât să ceară 
protecţia divină peste zona lor : încă trei generaţii, fără să ştie că sentinţa lui 
Dumnezeu era deja dată, iar al patrulea neam urma să suporte consecinţele !  
 

Anunturi :  
• 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 (dim.) toţi cei ce  
pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din februarie). 
• Rugăciunea pentru familii, va începe cu ajutorul lui 
Dumnezeu, de luni 23.02.2015 şi se va ţine pe un timp 
de două săptămâni, după care de luni 9 martie 2015,  
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt ! 

 

• Duminică 8 Februarie 2015, 
vomface o strângere pentru 
Colegiul Biblic Veritas, iar 
duminică, în 8 Feb. 2015, pentru 
familia Pinte ! 

 



10 VERSETE BIBLICE CARE VĂ VOR 
ÎNCURAJA ÎN MOMENTELE MAI 
PUȚIN FERICITE 
 
Viața poate fi destul de dură uneori. Te poate 
face să fii trist, deprimat și rănit. Sunt 
momente în care problemele par să nu se mai 
sfârșească. Atunci când ne simțim dezamăgiți, 
avem nevoie de ceva care să ne încurajeze. 

Cine poate să facă asta mai bine decât Dumnezeu ? 
Dumnezeu te iubește și Biblia este plină de versete minunate și de promisiuni care îți 
vor însenina, cu siguranță, ziua și te vor înveseli ! Este greu pentru noi să fim motivați 
când suntem răniți. Este rău când oamenii se gândesc să apeleze la droguri sau băutură 
alcoolică atunci când trec prin momente dificile. Vei fi surprins de cât de bine te vei 
simți după ce vei citi Cuvântul lui Dumnezeu. Este ca o reîmprospătare și este foarte 
important să medităm asupra Bibliei în timpul momentelor mai puțin plăcute din viață. 

Mai jos sunt 10 versete biblice care te vor înveseli și încuraja: 

Psalmul 27 : 1 Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul 
este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? 
Psalmul 36 : 5, 6  
Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta, până la 
nori. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel 
mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni şi pe dobitoace. 
Țefania 3 : 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate 
ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai 
putea de veselie pentru tine. 
Matei 19 : 14 Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” 
1 Petru 5 : 6, 7 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea 
Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi 
îngrijeşte de voi. 
Ioan 16 : 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. 
Psalmul 119 : 50 Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi 
dă iarăşi viaţă. 
Romani 8 : 28 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. 
Tit 2 : 11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost 
arătat 
1 Ioan 1 : 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.  (Sursa: ChristianPost.com) 

Când clarifică Dumnezeu lucrurile 
Acum câteva zile scriam despre, cât de minunat este că avem parte de normalitatea 
trezirii din pat în fiecare dimineață și eram surprins și uimit de binecuvântarea oferită 
de Dumnezeu prin ceea ce noi numim ”normal”. Acum sunt și mai tare convins că 
normalul este un foarte mare cadou, de la Dumnezeu și pentru asta trebuie să îi 
mulțumim fără încetare 
Probabil s-a uitat și El peste ce scrisesem și o fi zis: Stai că ai nevoie de o perspectivă 
corectă. Tu nu ai mai avut de multă vreme șansa să evaluezi o dimineață ”anormală”, 
ca să poți analiza cât mai obiectiv situația. Am să îți ofer șansa asta.  Așa se face că, 
săptămâna trecută am avut una din cele mai severe hemoragii interne de până acum și 
peste asta s-a suprapus o afecțiune severă a căilor respiratorii cu tot bonusul care vine 
cu ea: dureri intense de cap, de gât, de urechi, lipsa somnului etc. Așadar după câteva 
zile de mix al consecinței păcatului uman: durere, amestecată bine cu slăbiciune, 
medicamente, transpirații și friguri, temperatură, ceaiuri din zeci de buruiene și 
mirosuri variate de oțet, spirt, usturoi, transpirație și altele conexe. După câteva zile în 
care Ana a făcut pe infirmiera, dar fără 
tehnica modernă la dispoziție. Nu poți să 
dai aspirină sau antitermice, nici măcar 
calmante, cuiva care are hemoragie la 
stomac. După un astfel de episod, pot doar 
să înțeleg mai bine ce înseamnă acel 
normal din viața mea al trezirii dimineața. 
Cu siguranță nu pot reda în cuvinte 
imensitatea binecuvântării normalului cu 
care noi ne-am obișnuit. Dar pot spune 
clar că, fiecare secundă de normal, e un 
dar de la Dumnezeu, care pe noi nu ne costă aproape nimic. 
Dacă am fi conștienți deplin, de harul felurit al lui Dumnezeu care se revarsă zilnic 
peste noi, poate am fi mai mulțumiți și mai mulțumitori, poate am reuși să gustăm mai 
mult din aceste binecuvântări. Dacă am ști să apreciem: viața, sănătatea, inteligența, 
puterea fizică, frumusețea poate că am fi mult mai bucuroși în fiecare zi. 
Dragii mei, probabil chiar acum ar trebui să mulțumiți pentru normalitatea acestei zile 
lui Dumnezeu. E o mare, mare minune că avem parte de normal. Da, la unii nu e chiar 
așa cum și-l doresc. Poate alții deja s-au obișnuit cu el și se plictisesc de el și vor mai 
mult, nu e rău să vrei mai mult, dar acel mai mult se construiește pe normalul de azi 
pentru care trebuie să mulțumim. 
Vă doresc destul! 
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