
2012 / Nr 40

FEBRUARIE 2012 / Nr 40

www.izvorulvietii.ro

Echipa de redacție
Adina Radu
Roxana Martin
Gușă Marcela
Baiaș Lidia
Crăciun Beniamin
Indrieş Cristian

Corectură
Irina Briscan-corector 
gramatical
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Dani Hârtie
Daniel Trotea

Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactați 
sau să le depuneți într-un 
plic în cutia poștală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulțumim.

În ediţiile trecute am vorbit despre gândul necurat i 
ochiul rãu. Aşa cum am promis, azi vom vorbi despre 
"limba rea". Cred cã este animalul cel mai periculos 
şi otrãvitor. E periculos şi pentru cel ce îl deţine şi 
pentru cel cu care intrã în contact. În Romani 3:13-
14 ni se spune despre unii care au gâtlejul ca un 
mormânt deschis, care se folosesc de limbile lor ca sã 
înşele şi sub buze au venin de aspidã. Iacov ne spune 
despre limbã cã este plinã de otravã de moarte. Este 
un foc care aprinde roata vieţii.

Toate soiurile de animale se pot îmblânzi, dar 
limba nu reuşeşte niciun om s-o îmblânzeascã. Pe 
bunã dreptate, ne întrebãm dacã poate ieşi din 

aceeaşi vânã a izvorului şi apã dulce, şi apã amarã. Cu siguranţã cã nu !
Izvorul întotdeauna indicã viaţa. E curat şi limpede. Problema este cã, pe parcurs, 

dã peste bãltoaca pãcatului. Rezultatul- apã amarã şi otrãvitã.
Atunci când clevetesc, când bârfesc şi vorbesc de rãu pe fratele meu, izvorul curat e 

amestecat cu mocirla pãcatului, rãspândind otravã şi moarte. Sunt unii mereu gata de 
ceartã, nu ştiu sã fie cumpãtaţi. E deajuns o singurã vorbã, privire, gest, pentru a declanşa 
veninul de aspidã. Dumnezeu sã ne fereascã! În 1Petru 2 : 1 suntem îndemnaţi sã lepãdãm 
orice rãutate, vicleşug, prefãcãtorie, pizmã şi clevetire. A lepãda înseamnã a arunca, a te 
debarasa. "Cine iubeşte viaţa şi vrea sã vadã zile bune sã-şi înfrâneze limba de la rãu şi buzele 
de la cuvinte înşelãtoare". "Dacã nu greşeşte cineva în vorbire este un om desãvârşit şi poate 
sã-şi ţinã în frâu tot trupul". Sunt citate din Sfânta Scripturã.

Totuşi, peste toate, în ceea ce priveşte limba rea, cel mai mare rol îl au nivelul de 
culturã şi educaţia. Lipsa culturii şi a educaţiei dã naştere neputinţei arogante. Adicã, nu pot 
sã ofer ceva bun şi atunci mã grãbesc sã critic subtil, virulent, ironic, satiric, inteligent sau 
neinteligent.

Domnul sã ne dea puterea sã spunem NU !
  

ş

Ştiaţi că...

Există corelaţie între tensiunea 
arterială scăzută şi frecventarea bisericii ?

Un studiu recent publicat, condus de 
cercetători norvegieni, arată că există o corelaţie între 
practica religioasă şi tensiunea arterială scăzută.
În cercetarea publicată în Revista Internaţională a 
Psihiatriei în Medicină, cercetătorii au ajuns la concluzia că 
tensiunea arterială scăzută poate fi asociată cu frecventarea 
bisericii. Dr. Harold G. Koenig, unul din autorii studiului, a 
afirmat pentru The Christian Post că acest studiu a fost unul 
din multele care au arătat acest trend. “Aproape două treimi 
din cercetare, acum peste 60 de studii cantitative, 
raportează că acele persoane care sunt active din punct de vedere religios au tensiunea 
arterială scăzută semnificativ”, a declarat Koenig.

Koenig a afirmat, de asemenea, că el consideră că principala cauză a tensiunii 
arteriale scăzute a fost bazată puternic pe ceea ce oamenii au experimentat pe durata 
frecventării bisericii. “Este un complex mai mare al relaţiei decât simplul mers la biserică şi 
descreşterea tensiunii arteriale”, a adăugat Koenig.

“Dacă mersul la biserică te conduce la o relaţie mai adâncă cu Dumnezeu, ca 
rezultat e un sens mai adânc al păcii şi o mai mare dragoste în relaţiile cu vecinii, iar atunci, 
într-adevăr, acest lucru afectează tensiunea arterială.”

Psalmul 85:10-11Psalmul 85:10-11

                 ...continuarea interviului din pagina 3 ( trei )
Într-o sâmbătă m-am dus la biserică, la Cezareea (asta s-a 
întâmplat în 2004, Duhul Sfânt m-a trimis). Nu ştiam ce e în 
biserică, cum e la biserică, ştiam doar unde e biserica. Am intrat 
înăuntru, acolo am văzut o uşă, am bătut şi am dat de fratele 
Pavel. I-am spus direct: „Frate, eu vreau să mă pocăiesc!”. Aşa a 
început viaţa mea cu Dumnezeu. Vreau să fim vrednici de 
Domnul, El face multe pentru noi, noi nu putem să le facem pe 
toate aşa cum ar trebui, dar El este îndurător şi trebuie să ne 
ducem mântuirea până la capăt şi Dumnezeu să ne ajute. Aici, 
în biserică, sunt fraţi deosebiţi care m-au ajutat în perioada de 
început, când aveam nevoie de sfaturi şi de încurajări. Asta m-a 
ajutat pe mine, unitatea frăţească. Doresc ca această biserică să 
fie unită şi să nu se uite nici de biserica-mamă Cezareea şi să 
rămână acea legătură frăţească între cele două biserici şi 
Dumnezeu să lucreze în chip minunat. Este nevoie de lucrarea 
Domnului în această perioadă şi dorim din toată inima ca 
această biserică să se umple, să se facă minuni deosebite prin 
Duhul lui Dumnezeu şi toţi să ne pocăim şi să avem parte de 
mântuirea pe care El ne-a dat-o în dar. Domnul să fie lăudat!
R.: Frate Mezin, vă mulţumesc pentru timpul 
acordat.
M.N.: Domnul să vă binecuvinteze!

Editorial  - Beniamin CrăciunEditorial  - Beniamin Crăciun

Întrunirea poliţiştilor şi jandarmilor ,, ÎNCHINARE ÎN UNIFORMĂ ,,va avea
loc sâmbătă, 11-02-2012 de la ora 10.00 la . Sunt invitaţi poliţişti, 
poliţişti de frontieră, jandarmi, pompieri, cadre de la penitenciare, militari din judetul 
Caraş Severin și din țară. Invitaţi Grupul Mesagerii Harului.

Biserica Izvorul Vieţii

Anunţ
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Variaţiuni pe aceeaşi temă III - LIMBA REA



Interviu cu Mezin Nicolae  / reporter Adina Radu

R.: Frate Mezin, ce sentimente vă încearcă acum, când aţi văzut clădirea 
Bisericii Izvorul Vieţii?
M.N.: O asemenea clădire privită în perspectiva celor şapte ani care au trecut, de când a 
început lucrarea acestei biserici, perspectiva de atunci, faţă de ce se vede acuma, este de 
nedescris: o biserică minunată, o biserică în care simţi prezenţa Domnului. Biserica aceasta 
a fost construită sub binecuvântare; frumuseţea ei, căldura ei te atrage. Fie ca Domnul să 
umple totdeauna această biserică şi toţi cei care vor călca pragul acestei biserici să fie 
luminaţi de lumina lui Dumnezeu şi să rămână în biserica aceasta.
R.: Credeţi că numele de „Izvorul Vieţii” este potrivit pentru această biserică?
M.N.: Da, sigur! Numele acestei biserici este inspirat de Domnul. Domnul este Izvorul Vieţii. 
Nici nu se poate un nume mai frumos şi de perspectivă, pentru că toţi cei care intră în această 
biserică găsesc izvorul acesta: Isus Cristos -  Domnul, El care este totdeauna prezent şi El 
este Izvorul Vieţii, fiind gata să dea apa vieţii tuturor celor care îl caută.
R.: Relataţi-ne o experienţă care v-a marcat pe parcursul acestei construcţii.
M.N.: Legat de construcţia acestei biserici, mi-a rămas în memorie unitatea frăţească a 
fraţilor cu care am început această lucrare. Am trăit momente grele pentru că s-au făcut 
lucrări manuale, munci necalificate,ori majoritatea erau oameni calificaţi din diferite 
meserii. Dar unitatea frăţească, prezenţa Duhului Sfânt în vieţile noastre, dragostea pe care 
Dumnezeu ne-a pus în inimi ne-a făcut să trecem peste aceste încercări şi greutăţi. Eram 
adeseori obosiţi, mai făceam o rugăciune, primeam putere din nou, şi, în felul acesta, s-a 
construit această biserică. Lăudat să fie Domnul! 
R.: Pentru ce perioadă de timp aţi fost prezent la construcţia bisericii?
M.N.: Eu am fost doar un an  la începuturi, până la fundaţia bisericii. Am plecat apoi, dar cu 
inima am rămas aici. Nu cred că în perioada acestor şapte ani să nu fi fost o rugăciune fără să 
fie amintită această lucrare înaintea Domnului, fără să cer Domnului sprijin şi putere de a 
duce până la capăt această  lucrare.
R.: V-aţi imaginat că această biserică va fi construită în aşa scurt timp?
M.N.: În perioada în care am început această lucrare, citisem în revista cultului şi văzusem o 
poză cu o biserică de prin Ardeal, iar durata ei a fost de doisprezece ani, ca mărime fiind 
modestă.  Cunoşteam proiectul, am văzut macheta proiectului şi am stat de vorbă cu 
proiectantul părţii de rezistenţă a acelei biserici; el a fost cel care a construit majoritatea 
bisericilor din Banat şi chiar din Ardeal, şi dânsul mi-a spus că o asemenea biserică, cu 
anexe, încărcată cu atât de multe anexe, era de aproximativ 800 mii de euro  o estimare 
orientativă făcută  pe-atunci. Gândiţi-vă că dacă biserica aceea micuţă a durat ca şi 
construcţie doisprezece ani, şi mă gândeam că o asemenea construcţie şi cu asemenea 
începuturi, ştiam că am început cu cheltuieli suplimentare pentru că decopensarea 
cablurilor, conductelor, pentru toate acestea erau necesari bani în plus. Dar cu toate acestea, 
prin harul lui Dumnezeu, prin dragostea Sa, Dumnezeu ne-a ajutat foarte mult. Era 
pericolul ca la săpături să atingem cablurile de subtensiune, dar nu s-a întâmplat nimic, 
Dumnezeu ne-a păzit. Peste toate a fost mâna Domnului.
R.: Aveţi nişte sfaturi pentru fraţii şi surorile din biserica Izvorul Vieţii?
M.N.: Eu am cunoscut pe Domnul între fraţii aceştia. Am venit aici, la biserică, atunci când 
simţeam că în viaţa mea lipseşte ceva, că nu e în regulă ceva. 
                                                                        ...interviul continuă în pagina 4 ( patru )

Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Fratele Boldurean Petru şi familia sa;
2. Sora Bilan Anica şi familia sa;
3. Fratele Borza Pavel şi familia;
4. Sora Birău Ruxandra şi familia sa;

5.        Familia  Bodea Florian;
6.        Sora Boroboş Rozalia şi familia sa;
7.        Familia Borcean Adrian

Rubrica femeii... / Guşă Marcela

MARTURIE PERSONALĂ (partea II)
Aş fi dorit atunci să nu mai exist, nu mai aveam nicio dorinţă de a mai trăi şi mă gândeam că, 

de fapt, nici nu mai meritam să trăiesc. Nu mai puteam schimba nimic, dar Dumnezeu nu m-a părăsit, 
ci eu eram cea care Îl părăsisem pe El. Au urmat luni la rând în care m-am simţit foarte bolnavă, deşi 
toate analizele îmi erau perfecte.

Citind Psalmul 32:2-5, mi-am dat seama că nu pot continua aşa. Împreună cu soţul meu, am 
strigat la Dumnezeu, am plâns şi L-am rugat să ne ierte pentru vina sângelui vărsat, am cerut să fiu 
pedepsită, mai bine, aici pe pământ decât să nu pot vedea Faţa lui Dumnezeu în veşnicie. Pe când se 
împlinea vremea când ar fi trebui să aduc pe lume copilul, mă aflam în spital între viaţă şi moarte, 
fiind supusă unei operaţii complicate, în urma căreia m-am apropiat mai mult de Dumnezeul meu, pe 
care Îl pusesem deoparte ca să-mi „rezolv” problema. Nu ştiam că acea operaţie avea să fie prima 
dintr-un şir de şapte operaţii care au urmat în următorii doi ani şi jumătate, operaţii care au adus la 
sterilitate. Am intrat într-o stare de depresie, stări de plâns necontrolat, pierdere mare în greutate, 
dureri teribile de cap, tumori, hemoragii, stări despre care nu ştiam că nu erau altceva decât urmările 
sindromului post-avort, care apare la 95% dintre cazuri, urmări de care am încercat să scap mergând 
la mulţi medici, dar fără nici un rezultat. Toate acestea până când m-am dus la Medicul care poate 
vindeca şi trupul şi sufletul. Eram convinsă că Dumnezeu mă iertase, dar nu-mi puteam ierta eu 
însămi ceea ce făcusem cu atâta sânge rece; ceea ce spunea medicul că va dura câteva minute şi că nu 
voi simţi nimic s-a dovedit a fi o altă minciună a diavolului, care este tatăl minciunii. Au trecut 
şaptesprezece ani de atunci şi puţine au fost zilele în care să nu-mi fi adus aminte şi să nu fi plâns cu 
amar. Durerea pe care o simţeam în suflet nu putea fi alinată cu nimic.

Psalmul 51 este rugăciunea mea către Dumnezeu; plâng ori de câte ori îl citesc şi-I 
mulţumesc lui Dumnezeu că a avut milă de mine şi mi-a iertat atât de mult. De aceea vreau să-L iubesc 
şi să-L slujesc cu toată viaţa mea. Acolo unde diavolul a scris vinovată, Dumnezeul meu a şters şi a 
scris cu sângele Fiului Său Isus, pentru că: „sângele lui Isus Cristos ne curăţeşte de orice păcat” - 1 Ioan 
1:7b. Dorinţa mea sinceră este ca nimeni, absolut nimeni să nu mai experimenteze durerea, 
amărăciunea şi povara păcatului pe care am simţit-o eu. Te implor, în Numele lui Dumnezeu, nu fă şi 
tu greşeala pe care am făcut-o eu, căci vei regreta o viaţă întreagă. Odată ce ai făcut-o nu mai este cale 
de întoarcere şi nu mai poţi schimba nimic oricât de mult ai dori...

Copilul meu, pentru care  n-am  simţit durerile naşterii, îţi simt durerea-n fiecare zi.
Copilul meu, pe care nu te-am văzut niciodată, pe tine  nu te pot uita.
Copilul meu, căruia nu ţi-am şters lacrimile de pe obraz niciodată,
Obrazul meu e brăzdat de lacrimi pentru tine.
Copilul meu, care lipseşti din toate albumele familiei,
Imaginea ta o păstrez vie în inima mea.
Copilul meu, pe care nu te-am scăldat niciodată,
Aş vrea să te pot scălda în lacrimile mele.
Copilul meu, pe care nu te-am ţinut în braţele mele niciodată,
Te voi strânge la pieptul meu o veşnicie, unde vom fi nedespărţiţi şi,
Dacă ar fi lacrimi în cer, aş plânge pentru durerea pe care ţi-am pricinuit-o,  copilul meu.
Te iubesc şi te doresc...

Mami                                 Mărturie făcută de: Lucia Petrilă (USA)
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