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Orice lucru are un început sau o origine, o sursă sau 
un izvor de unde începe.

Psalmistul David, poet, profet și împărat, în 
Psalmul 36, în prima parte a versetului 9, când spunea: 
CĂCI LA TINE ESTE IZVORUL VIEȚII,  se referea la Dumnezeu 
care este sursa vieții pământești. 

Apostolul Ioan, în cartea Apocalipsa 21:6, când 
zicea că: Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul 
apei vieții,  făcea referire la Dumnezeu care este și sursa 
vieții spirituale. 

Fiii lui Core, în ultimul rând al versetului 7 din 
Psalmul 87, au scris că:  Toate izvoarele mele sunt în Tine.

Să observăm câteva izvoare spirituale:
1.Izvorul vieții spirituale. Voi erați morți în greșelile și în 

păcatele voastre (Efeseni 2:1). Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus 
la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți) – Efeseni 2:4-5 .
2.Izvorul puterii spirituale. Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile 
pământului.
3.Izvorul întreținerii spirituale. Isus a răspuns: Este scris: Omul nu va trăi numai cu 
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Luca 4:4). Prin urmare, 
Cuvântul lui Dumnezeu întreține viața noastră spirituală.
4.Izvorul bucuriei spirituale. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea (Romani 5:11).
5.Izvorul înțelepciunii spirituale. …izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge 
într-una (Proverbe 18:4b). Înțelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi 
pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și roduri bune bune, fără părtinire, 
nefățarnică (Iacov 3:17).
6.Izvorul minunilor spirituale. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr  
(Iov 9:10).
7.Izvorul binecuvântărilor spirituale. Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să 
rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru 
veșnicie!.
Și lista ar putea continua, dar să încheiem cu ce spune Iacov: orice ni se dă bun și 
orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare (Iacov 1:17).
ÎN 2013 VĂ DORESC SĂ AVEȚI PARTE DE TOT CE AVEȚI ȘI MAI VREȚI, DE TOT CE NU 
AVEȚI ȘI VĂ DORIȚI, DE TOT CE VĂ LIPSEȘTE ȘI NU ȘTIȚI…..
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Ignaţiu de Loyola s-a rugat: „Învaţă-ne, Doamne, să Te slujim aşa cum Ţi se cuvine, 
să dăruim şi să nu ne uităm la preţ, să luptăm şi să nu luăm în seamă rănile, să trudim şi să nu 
căutăm odihnă, să lucrăm şi să nu cerem nici o răsplată decât să ştim că am făcut voia Ta”. 
Reuşită înseamnă să cunoşti şi să faci voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. lată patru legi care 
o guvernează. 

Prima, cunoaşte costul. Din tot ce câştigi, dăruieşti ceva. Cât eşti dispus să sacrifici 
pentru visul tău? Răspunsul tău îţi va determina viitorul. Uneori, cel mai mare obstacol în 
calea reuşitei de mâine este izbânda de azi. Pavel scrie: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23). 

A doua, concentrează-te ca un laser. Trasează un parcurs detaliat şi stabileşte 
termene limită. Fă-ţi o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci în fiecare zi, stabileşte-ţi 
puncte de verificare şi când este necesar, dă socoteală cuiva. „Să umblaţi cu băgare de seamă 
… Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:15-16). A treia, asigură-te că duci totul la îndeplinire. 
Maureen Dowd spune: „În clipa în care te mulţumeşti cu mai puţin, obţii mai puţin decât ce 
ţi-ai dorit”. Biblia spune că Dumnezeu „cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” 
(Romani 4:17). Deci începe să gândeşti acum ca acea persoană care vei deveni atunci! În cele 
din urmă, continuă să înveţi. Caută ocazii de a învăţa. Pavel i-a spus lui Timotei: „Ia seama 
bine la citire” (1 Timotei 4:13). Persoana care nu vrea să citească este mai de plâns decât 
persoana care nu ştie să citească. Meditează constant la legile lui Dumnezeu şi vei avea 
succes în tot ce vei face (losua 1:8).

Să ne rugăm 
în această săptămână 

pentru viziune, 
unitatea Bisericii 

şi pentru 
mărturie autentică.

PROGRAME 
MIERCURI 09 IAN.   18:00-20:00 – Text Psalmul.2
DUMINICĂ 13 IAN.  09:00-12:00 - Text Matei 5:1-12
                                   18:00-20:00 – Seară Tineret, invitat Iulian Costea

Pastor Radu Pavel
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Între patru ochi. Desigur, conversaţiile la masă vor acorda atenţie în public, dar atenţia 
acordată în momentele de intimitate va întări şi mai mult mesajul vostru. Spuneţi-i „te 
preţuiesc” şi într-un moment în care sunteţi singur numai cu copilul dvs, eliminând astfel riscul 
de a se compara între ei. Dacă un părinte petrece momente intime, personale, cu copilul său, 
aceste momente vor deveni nişte amintiri plăcute şi astfel îi comunică acestuia că este preţuit. 
Aceste momente nu trebuie să fie complicate sau pline de acţiune. Părintele îşi poate forma 
obiceiul de a petrece câteva ore împreună cu copilul – câteodată făcând lucruri de rutină, dar 
alteori şi activităţi amuzante sau trăsnite – cu un singur copil şi cu nimeni altcineva. Doar voi 
doi. 

Pare simplu, nu-i aşa? Dar prea mulţi părinţi par să nu înţeleagă. Din nefericire, atunci 
când nu petreceţi timp în doi şi nu interacţionaţi cu copiii dvs, nu vor apărea nici oportunităţile 
de a rosti cuvintele pe care copiii au nevoie să le audă. Dar atunci când vă faceţi timp, răsplata 
poate fi mare. 

Haideţi să complicăm puţin lucrurile pentru moment, adăugând mai mulţi copii. 
Provocarea voastră acum este aceea de a acorda atenţie fiecărui copil în parte – o singură măsură 
nu se potriveşte tuturor. Bunul simţ ne spune că ei nu-şi doresc amintiri de proastă calitate şi 
nici nu doresc să audă cuvinte pe care le-ai folosit şi cu ceilalţi fraţi. Da, trebuie să-ţi împarţi 
timpul în mod egal astfel încât fiecare să aibă parte de aceeaşi atenţie şi de acelaşi timp petrecut 
cu tine. 

În familiile care au mai mulţi copii, am văzut cum părinţii îşi programează activităţile 
astfel încât fiecare copil să petreacă timp atât cu mama, cât şi cu tata. Cum se descurcă cu atâţia 
copii? Reuşesc să o facă pentru că doresc acest lucru, pentru că renunţă la unele activităţi 
personale. Fac o prioritate din dorinţa de a petrece timp de calitate cu fiecare copil. 

Cuvântul cheie în această ecuaţie este „bucurie”. Copiii tăi vor simţi dacă te bucuri cu 
adevărat de timpul petrecut cu ei după cât de mult stai în compania lor, dar şi după câtă 
afecţiune le transmiţi când sunteţi împreună. Afecţiunea este un ton emoţional. Îl poţi auzi în 
vocea cuiva şi îl poţi vedea în expresia facială şi în limbajul trupului unei persoane. El transmite 
mesajul „Vreau să petrec timp cu tine!”, „Vreau să aud ceea ce ai de spus”, „Te preţuiesc”. 
Probabil cunoaşteţi oameni cărora le lipseşte căldura sufletească. Chiar dacă nu fac intenţionat 
acest lucru, ei transmit mesaje ca: „Nu-mi placi”, „Nu am timp pentru tine”. 

Căldura sufletească începe atunci când vrei cu sinceritate să petreci timp cu copilul tău. 
În acest caz, temperatura se reglează de la sine. 

Aşa cum ştim, prea mult dintr-un lucru bun poate dăuna. Dusă prea departe, preţuirea 
arătată unui copil poate ajunge la adorarea lui. Puteţi evita acest efect nedorit dacă renunţaţi la 
fraze de genul: „cel mai bun...”, „cel mai bun din lume la...” şi alte declaraţii similare care 
transmit pretenţii nerealiste. Desigur, ele pot suna încurajator. Dar copiii îşi dau seama atunci 
când exageraţi – iar ceilalţi părinţi care aud cuvintele voastre cu greu se vor stăpâni să nu 
izbucnească în râs. 

Aşa că, atunci când căutăm să le arătăm copiilor noştri preţuire, haideţi să o facem cu 
măsura potrivită. Există multe oportunităţi de a le arăta copiilor obişnuiţi că sunt preţuiţi. 

Deşi se poate subînţelege fără ca să o mai spunem, trebuie să o facem totuşi: puteţi face 
ca aceste sentimente de preţuire să dispară foarte repede prin cuvinte nepotrivite. Comentarii 
peiorative, porecle, comparaţii critice cu ceilalţi copii, remarci înjositoare – toate acestea sunt 
cuvinte pe care copiii nu ar trebui să le audă niciodată. 

Toţi am auzit probabil cum unul din părinţi face haz pe seama copilului său în faţa 
altora şi apoi încearcă să se scuze faţă de el prin cuvintele: „Hai, doar ştii că glumesc!”. Ştiţi ceva? 
El nu ştie. Şi, în acele momente, copilul nu va crede deloc că este preţuit de părintele lui. Umorul, 
desigur, este un lucru minunat în orice familie. Asiguraţi-vă însă că şi copiii se bucură de glumele 
dvs şi că acestea nu sunt nişte ironii înţepătoare. 

Muzica atunci cand bate vântul! - Daciana Bilan Fie că ne place sau nu, noi, părinţii, trebuie uneori să rostim cuvinte dure care să educe, 
să corecteze şi chiar să disciplineze un copil. Nu vă temeţi, aceste cuvinte nu anulează mesajele 
de preţuire (doar dacă nu cumva întreceţi măsura). De fapt, a iubi cu adevărat un copil înseamnă 
a-i forma caracterul, păstrând un echilibru între cuvintele pe care nu ar vrea să le audă şi cele 
care-i fac să crească inima. 

În cartea Isaia, Dumnezeu ne dă un exemplu al acestui echilibru al iubirii. În capitolul 
42, El descrie nemulţumirea legată de copiii Lui. Însă El nu vrea ca ei să rămână trişti, aşa că 
începe capitolul 43 cu nişte cuvinte simple şi clare de restaurare: „Dar acum...” şi continuă să 
exprime măsura în care El ţine la poporul Său, numai pentru ceea ce este el în sine: „De aceea, 
pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi 
popoare pentru viaţa ta” (Isaia 43:4). Marea parte a capitolului 43 exprimă dorinţa lui 
Dumnezeu ca copiii Lui să înţeleagă şi să păstreze în inimă un mesaj simplu şi totuşi profund: 
„Te preţuiesc!”

Să urmăm exemplul Lui!

Gânduri la început de an Marcela Gușă...  
                   La fiecare început de an obişnuim să facem un bilanţ. Ce a fost a trecut, dar pe 

viitor ne dorim mai mult, mai bun, mai frumos. Ne urăm unii altora toate cele bune.
Apoi închidem uşa şi vrem să fim fericiţi. Fericire fără dragoste...?

Majoritatea lumii trăieşte în ignoranţă faţă de principiul fundamental, dragostea, 
motiv pentru care îşi duce viaţa în teamă şi nefericire. Pentru cel ce-o descoperă, dragostea 
devine „lumina care luminează în întuneric”, chiar şi în cea mai neagră beznă. A şti că aparţii 
cuiva şi că eşti acceptat este una dintre cele mai profunde nevoi ale sufletului.

Dumnezeu a creat Universul şi fiinţele inteligente dintr-un motiv anume şi cu un scop 
precis. Întrucât esenţa naturii divine este dragostea, motivul pentru care Dumnezeu creează 
fiinţe este: ca să reverse asupra lor iubirea Sa. Scopul Lui este să multiplice fericirea fiinţelor în 
Univers. Fericirea pentru care ne-a creat Dumnezeu nu este decât o consecintţă a dăruirii şi 
primirii dragostei. Exerciţiul dăruirii dragostei este singura sursă de fericire durabilă. Fericiţi 
s u n t  n u m a i  c e i  c a r e  d ă r u i e s c  ş i  n u m a i  e i  s c h i m b ă  l u m e a !
              Cine este acela care poate fi fericit ducându-şi existenţa în singurătate? „Nu este bine ca 
omul să fie singur.”(Gen.2:18) Cu toţii avem nevoie de cineva spre care să întindem o mână, spre 
a dărui. Iubirea nu este deplină dacă nu te costă. Oricând, undeva, este cineva care are nevoie de 
o mână întinsă. Cea mai mare poruncă „...să-L iubeşti pe Dumnezeu ...şi pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi...” În sensul profund, iubirea nu se defineşte doar prin „a da”, ci prin „a te da” pe tine 
însuţi; să-ţi dăruieşti timpul tău, sănătatea ta, banii tăi. Aceasta este piatra de încercare a iubirii 
adevărate: sacrificiul.

„Sărbători fericite”? Parcă ţi-e ruşine să fii fericit când vezi în jur nenorocire: suferinţă, 
tristeţe, lipsuri, singurătate, respingere. Omului de astăzi îi este foame de iubire şi de sens. 
Individualismul tronează în majoritate. Vrei să ai, dar nu şti să oferi; îţi doreşti ceva din inimă, 
dar aproapelui îi doreşti din gură. Ne merge vestea că trăim. Nici bucuria nu mai este bucurie. 
Zilele trecute am auzit câteva persoane făcând o afirmaţie: „Nu mai sunt sărbătorile ce-au fost 
cândva!” Oare câţi nu simţim la fel? Se stinge viaţa, piere voinţa, creşte dezinteresul, se slăbeşte 
unitatea.

În valea plină de oase, înainte ca Dumnezeu să sufle duh peste ele şi să le învieze „oasele 
s-au apropiat unele de altele... şi au înviat, şi au stătut pe picioare, era o oaste mare, foarte mare 
la număr”. A fost nevoie de apropiere. De asta avem şi noi nevoie: să construim poduri între noi, 
nu ziduri. Astfel putem găsi un sens comun: Calea dreaptă spre Cer; putem înfăptui unitatea şi la 
acest început de an ne putem propune un ţel comun: să căutăm şi să găsim DRAGOSTEA. Doar 
în Isus găseşti dragostea după care tânjeşti, neprihănirea dorită şi viitorul visat.


