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Stăruință în rugăciune pentru: 

 
➢ Înțelepciune în înțelegerea Scripturiilor 

Programul bisericii în perioada 

13-19- Martie 2017: 

 

Luni - Vineri – 07:00 

Rugăciune 

Marți – 19:00 Seară de Tineret 

Miercuri- 18:30 S.O.M.I. 

Joi – 19:00 Serviciu divin 

Vineri- 18 :30 

Serviciu mesianic 
Duminică: 

10:00 Serviciu divin 

18:00 Serviciu divin 

 

 

Versetul săptămânii: 

Te laud că sunt o făptură atât de 
minunată – minunate sunt 

lucrările Tale! – și sufletul meu 
știe foarte bine aceasta. 

Psalmmul 139:14 

 

Creați după chipul lui Dumnezeu 
 
Dumnezeu a făcut omul din ţărână şi i-a dăruit viaţă suflând peste el din 

suflarea Lui (Geneza 2:7). Astfel, omul este unic între toate fiinţele create de 
Dumnezeu, fiind format atât din parte materială (trup) cât şi din parte imaterială 
(suflet / spirit). Chipul lui Dumnezeu face referire la partea imaterială din oameni. 
Îl face pe om diferit de lumea animală, îl aşează pe om ca administrator pentru 
celelalte creaturi ale lui Dumnezeu (Geneza 1:28), şi îi permite să comunice cu 
Creatorul său. Este vorba despre o asemănare în sens mental, moral şi social. 

Din punct de vedere mental, omul a fost creat ca o fiinţă raţională, cu 
voinţă, cu alte cuvinte omul fiind capabil să gândească şi să aleagă. Aceasta este o 
reflectare a libertăţii şi inteligenţei lui Dumnezeu. Ori de câte ori cineva face o 
invenţie, scrie o carte, pictează un peisaj, compune o melodie, calculează o sumă 
sau dă nume unui animal, aceste lucruri arată faptul că noi am fost făcuţi după 
asemănarea lui Dumnezeu. 

Din punct de vedere moral, omul a fost creat perfect inocent şi curat, fiind 
o reflectare a sfinţeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut toate cele create de El 
(inclusiv pe om) şi a spus despre ele că sunt “foarte bune” (Geneza 1:31). 
Conştiinţa noastră este o mărturie asupra stării iniţiale a omului. Oricând cineva 
scrie o lege, se departează de rău, apreciază comportamentul bun, sau se simte 
vinovat, acea persoană confirmă faptul că suntem făcuţi dupa asemănarea lui 
Dumnezeu. 

Din punct de vedere social, omul a fost creat pentru comuniune. Aceasta 
reflectă natura triplă a lui Dumnezeu şi dragostea Lui. În Eden, prima relaţie a 
omului a fost cu Dumnezeu si apoi cu semenii. De fiecare dată când cineva se 
căsătoreşte, când îşi face un prieten sau când merge la o biserică, acea persoană 
demonstrează faptul că noi suntem făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 

 
 
 
 
 

Unul dintre aspectele faptului că am fost făcuţi după asemănarea lui 
Dumnezeu este faptul că Adam a avut libertatea de a alege. Cu toate că i s-a dat 
o natură desăvârşită, Adam a făcut o alegere greşită împotrivindu-se Creatorului 
său. Făcând astfel, Adam a deteriorat imaginea lui Dumnezeu în persoana 
proprie, şi a făcut ca acest lucru să se transmită tuturor copiilor săi, inclusiv nouă 
(Romani 5:12). Astăzi, noi păstrăm asemănarea lui Dumnezeu (Iacov 3:9), dar 
mai purtăm cu noi şi cicatricile păcatului. Şi arătăm aceste efecte din punct de 
vedere mental, moral, social şi fizic. 

Vestea bună este aceea că, atunci când Dumnezeu răscumpără o 
persoană, El începe să restaureze asemănarea iniţială cu Dumnezeu în acea 
persoană, creând “omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptate şi 
în sfinţenia adevărului” (Efeseni 4:24). 

(continuare din pagina 1) 

 



          

          

          

  

Devenind cine ești cu adevărat 

A venit din nou timpul pentru a vă prezenta o carte 

extraordinară, care mi-a influenţat viaţa. Este vorba despre cartea 

”Devenind cine ești cu adevărat”, de Dutch Sheets. Autorul 

slujeşte ca pastor principal în biserica Spring Harvest Fellowship din 

Colorado Springs, Colorado. El a primit o diplomă universitară în 

teologie la Christ for the Nations Institute din Dallas, Texas. 

Abilitatea lui de scriitor a fost descoperită la îndemnul Duhului 

Sfânt, care l-a condus spre acel moment de acceptare a planului lui 

Dumnezeu cu el. Iniţial, autorul era descurajat de notele mici de la 

școală și lipsa de experienţă în acest domeniu. Dumnezeu i-a dat 

însă har și înţelepciune și, la momentul potrivit, a început să scrie. 

Astfel a luat naștere acest mesaj deosebit. 

Cartea este scrisă simplu, prezentând modul cum poţi să 

depășești barierele care te opresc  în a trăi ceea ce a fost rânduit 

pentru tine și cum poţi să devii persoana care te-a creat Dumnezeu 

să fii. Ea oferă o înţelegere deosebită și extraordinar de utilă a felului 

cum suntem creaţi, cum funcţionăm și ce este în inima lui 

Dumnezeu cu privire la destinul nostru. Aceste adevăruri te pot 

conduce spre  libertate și odihna în Cristos, atât de necesară pentru 

vieţuirea noastră. Mi-a plăcut mult felul sistematic și eficient al 

autorului de a explica identitatea și structura fiinţelor umane la 

momentul creaţiei, felul cum acestea s-au deformat prin intermediul 

păcatului adamic, procesul restaurator care vine prin Persoana lui 

Isus Cristos și jertfa de la Calvar. Poziţia ta în Cristos influenţează 

direct experienţa ta de viaţă, iar felul cum îţi însușești acest lucru va 

determina biruinţa ta asupra oricărei situaţii de criză, sau te va ajuta 

să trăiești liber de orice minciună sau convingere falsă. Cartea 

explică de fapt că tu poţi să devii tot ce a spus Isus despre tine. 

 
Mihai Florin 
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Binecuvântarea familiei 

Dante Iordănescu 

 
Pentru că oamenii sunt importanţi și ocupă un loc special în inimile 

noastre, ne păstrăm obiceiul nostru de a vă prezenta o altă persoană 

deosebită, pe care Dumnezeu a așezat-o în mica noastră comunitate: 

Dante Iordănescu, născut în Timișoara, într-o familie de creștini ortodocși. 

Este o persoană căreia îi place să stea în mijlocul oamenilor, să glumească, 

să ajute cu cât mai mult posibil. Este încântat când întâlnește persoane cu 

care poate conversa și exprima liber ce simte și gândește. Dincolo de 

plăcerea de a fi în compania oamenilor, Dante mai are o pasiune care s-a 

transformat în vocaţie: gimnastica. În perioada liceului, aceasta l-a dus pe 

Dante în loturile naţionale de gimnastică. Istoricul lui în domeniul sportului 

i-a influenţat și destinul profesional, așa că astăzi lucrează ca profesor la 

Clubul Școlar numărul 1, la secţia de gimnastică artistică – băieţi. Nu i-a 

fost deloc ușor în acest domeniu, din cauza dificultăţilor pe care le-a 

întâmpinat din partea sistemului de învăţământ, dar Dante e conștient că 

toate lucrurile au lucrat – și încă lucrează – spre binele lui. A văzut asta 

toată viaţa, în fiecare circumstanţă, chiar și în situaţii de eșec. Bunătatea lui 

Dumnezeu l-a făcut să se întoarcă la El și să-i slujească. Acest fapt i-a 

schimbat inima și priorităţile și, dincolo de pasiunea lui pentru sport, a 

înţeles că cel mai important lucru pentru el este să fie un tată bun pentru 

David, băieţelul lui de 11 ani. Lucrând în învăţământ, Dante realizează cât 

de importantă este o educaţie care să includă principii biblice, dar și ce 

comportă lipsa acesteia. Copii, din punctul lui de vedere, sunt prima 

responsabilitate, atunci când vine vorba de a-i sluji pe alţii. De aceea, el se 

roagă constant lui Dumnezeu pentru înţelepciune în această privinţă, 

acesta fiind și motivul pentru care dorește să primească rugăciune din 

partea bisericii.   

 Îl binecuvântăm și ne dorim ca Dumnezeu să îi îndeplinească 

dorinţa și să îi dea biruinţă! 
                        Interviu realizat de Florin Mihai 

 

 


