
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA FEBRUARIE

- 9 Februarie – Întâlnire cu liderii de tineret la 
biserica “Betel” din Reşiţa;

-  Convocarea Adunării Generale a bisericii 
creştine baptiste “Harul” Moldova Veche 
pentru data de 17.02.2013;

- 17 Februarie – Întâlnire a membrilor 
Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din România la 
biserica „Izvorul Vieţii” din Reşiţa, începând 
cu orele 18.00.

-     Cei dragi nouă care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu. Să stăruim înaintea Domnului 
pentru mântuirea lor şi să cerem înţelepciune 
pentru ca noi să dovedim un exemplu de trăire 
în credincioşie şi sfinţenie.

-     Cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
pentru ca Dumnezeu să le întărească credinţa şi 
să le scoată în cale oportunităţi pentru găsirea 
acestuia.

-     Radio Vocea Evangheliei, pentru ca 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi cei 
implicaţi şi să le dea toate resursele necesare 
propagării acestei lucrări. Fie ca tot mai multe 
persoane să fie încurajate sufleteşte prin 
intermediul acestui post de radio.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Lavric Daniel – 1 feb. 
2. Suici Jiva – 4 feb. 
3. Răiceanu Natalia – 9 feb. 
4. Codreanu Doina – 11 feb. 
5. Szabo Ioan – 14 feb. 
6. Creţa Adam – 15 feb. 
7. Lissi Mărioara – 18 feb. 
8. Crişan Persida – 20 feb. 
9. Lăcustă Gabriel – 20 feb. 

 
      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33
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GRATIS

Binecuvântările Domnului descoperite în Cartea Geneza.

 Gen 26:24-29.

Suntem în luna a doua a acestui an şi cu ajutorul Domnului, vreau să vă las câteva 
gânduri despre aspectele binecuvântărilor oferite de D-zeu, descoperite încă din 
cartea Geneza.
În raport cu binecuvântarea, D-zeu ne dezvăluie că sunt  patru aspecte esenţiale.
Iată care sunt acestea:
1.    Harul binecuvântării.
Binecuvântarea Domnului este înainte de orice un har pe care ni-L dă D-zeu în 
Suveranitatea Lui. Ce merit avea Isaac să i se arate Domnul, să-i spună că este cu 
el şi să-i promită că-l va binecuvânta. V. 24. Niciunul, totul este har. De aceea şi cu 
privire la Avraam şi cu privire la Isaac şi cu privire la oricare dintre noi, mai înainte 
de orice, binecuvântarea D-lui este prin har. Ca să înţelegem mai clar că D-zeu e 
Stăpân să aleagă, iar noi suntem datori să acceptăm, ne uităm în Scriptură şi citim 
Gen. 25:21-23. Explicaţia acestui har al binecuvântării o avem în Rom. 9:6-13. Fiţi 
vă rog atenţi. Toţi patriarhii: şi Avraam şi Isaac şi Iacov, au fost binecuvântaţi de D-
zeu prin har. Ştiţi ce înseamnă Har = Dar, nemeritat. Ştiţi că D-zeu îi 
promite şi îi dă binecuvântarea prin har, prin credinţă lui Avraam: Gen 12:1-3. Ştiţi 
că Lui D-zeu îi face plăcere să se numească D-zeul lui Avraam, Isaac şi Iacov. 
Ştiţi de ce – fiindcă D-zeu i-a binecuvântat prin har pe aceşti 
bărbaţi şi a încheiat Legământ cu ei. Auziţi vă rog: Ex. 2:23-25. Auziţi 
cum se recomandă D-zeu lui Moise: Ex. 3:4-6. Şi auziţi ce zice Dl. Isus: Mat. 
22:29-33. Însă Domnul are o mare atenţionare: Lc. 13:28-30.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

 2.    Dorinţa binecuvântării.
Printre cele mai dragi şi mai frecvente cuvinte folosite de noi pocăiţii, este şi cuvântul: 
,,binecuvântare”. Când ne întâlnim folosim cuvintele: ,,Pacea D-lui. Domnul să te 
binecuvânteze”
Oare conştientizăm ce vorbim, sau vorbim doar din obişnuinţă, din rutină. Oare chiar dorim ca 
prin noi D-zeu să transmită pace, să dea binecuvântare. Doamne luminează-ne. Oare dorim la 
modul personal, fiecare dintre noi, cu ardoare binecuvântarea Domnului? Hai să citim un text 
din Gen. 27: 36-38. Vedeţi câtă dorinţă după binecuvântare sunt în cuvintele lui Esau. E de 
prisos să mai explic eu ceva, dar vă sugerez explicaţia Scripturii în Noul Testament: Evr. 12:14-
17.
3.    Lupta pentru binecuvântare.
Dumnezeu în măreţia Lui, în dragostea Lui, în bunătatea Lui, în mila Lui, ne dezvăluie şi 
aspectul acesta. Suntem copiii Lui, aşa ne spune Ioan: 1 Ioan 3:1-3, dar dacă vrem să fim 
binecuvântaţi trebuie să ne luptăm pentru binecuvântare. Citim în Gen. 32:26-29. Cum ni se 
explică în N.T. acest aspect esenţial – lupta pentru binecuvântare, vă rog să citiţi: Efes. 6: 10-13. 
E o luptă, dar nu între frate şi frate, nu între soră şi soră, ci e o luptă împotriva duhurilor răutăţii. 
Şi mai e ceva foarte important aici – toată lupta noastră pentru binecuvântare porneşte de la 
nivelul minţii: 2 Cor. 10: 3-5. Pentru orice biruinţă în luptă trebuie să facem exerciţii. Vă rog să 
ţineţi minte şi să aplicăm cu toţii în anul 2013, soluţia Scripturii, adică să facem totul în Numele 
Domnului, fiindcă numai Numele Lui e un turn tare. Prov. 18:10.
Psalmiştii ne învaţă aceste exerciţii – tentaţia firească e să strigăm unii la alţii şi ştiţi ce-i asta – 
ceartă. Auziţi ce trebuie să strigăm noi: Ps. 18: 3; Ps. 40:16; Ps. 70: 4.
4.    Demonstraţia binecuvântării.
E cel mai minunat lucru pe care îl evidenţiază D-zeu în viaţa noastră, în calitatea noastră de 
martori ai Lui. Lui D-zeu îi face plăcere să ne binecuvânteze, pentru împlinirea noastră, dar şi ca 
mărturie pentru cei din jurul nostru. Uitaţi-vă în textul citit ce mărturie extraordinară: v. 27-29. 
Vedem că tu acum eşti binecuvântat de Domnul. Duşmanii lui Isaac nu doar că au văzut, ci 
spune textul că au văzut lămurit că D-zeu era cu el şi că l-a binecuvântat. Explicaţia o avem în 
Rom. 2:3-4. Uită-te că se vede – nu vezi tu omule. Te-a iertat şi se vede, te-a mântuit şi se vede, 
te-a vindecat şi se vede. Te-a binecuvântat şi se vede pâinea din casa ta. Cine nu o vede. Biblia 
spune, că doar cel care are o inimă rea şi necredincioasă.

Te rugăm Doamne, lasă binecuvântările Tale peste noi.

Amin !

MEDITAŢIE 

ÎNVAŢĂ DE LA TOATE

Învaţă de la apă să ai statornic drum
Învaţă de la flăcări ca toate-s numai scrum

Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui
Învaţă de la piatră cât trebuie sa spui
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci

Cât trebuie prin lume de liniştit să treci

Învaţă de la toate că toate sunt surori
Să treci frumos prin viaţă, să poţi frumos sa mori

Învaţă de la vieme că nimeni nu-i uitat
Învaţă de la nufăr sa fii mereu curat

Învaţă de la vultur când umerii ţi-s grei
Si du-te la furnică să vezi povara ei

Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi
Învaţă de la Lună să nu te înspăimânţi

Învaţă de la păsări sa fii mai mult un zbor
Învaţă de la toate că totu-i trecător

Ia seama, fiu al jerfei, prin lumea care treci
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăiesti în veci.

                                                     Traian Dorz


