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Aşezaţi la piciorul crucii, vedem cum din 
mâinile şi picioarele Sale străpunse curg stropi purpurii 
de sânge. Este sânge preţios, fiindcă are putere de 
răscumpărare şi o uimitoare eficacitate. Prin el, 
păcatele poporului lui Christos sunt iertate. Păcătoşii 
sunt răscumpăraţi din robia legii. Sunt împăcaţi cu 
Dumnezeu şi făcuţi una cu El. Sângele lui Christos este 
scump și datorită puterii sale de curăţire; el „ne 
curăţeşte de orice păcat” Mii Ioan 1:7). „De vor fi 
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada” (Isaia 1:18). Prin sângele lui Isus, credinciosul 
este curăţit de orice pată; nu-i mai rămâne nici o 
zbârcitură. Sângele Său preţios, care ne face curaţi, 
îndepărtează petele nedreptăţii şi ne îngăduie să fim 

primiţi „în Prea Iubitul Lui” (Efeseni 1:6), fără să ţină seama de multele ocazii în care ne-
am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Sângele lui Christos este scump şi datorită puterii 
sale de păstrare. In sângele Său, suntem la adăpost de îngerul nirnicirii. Aminteşte-ţi că 
adevăratul motiv pentru care suntem cruţaţi este sângele de pe uşiorii uşii. Prin gândul 
acesta suntem mângâiaţi în clipele de îndoială, fiindcă ştim că Dumnezeu nu se îndoieşte 
niciodată. Sângele lui Christos este scump şi prin puterea sa sfinţitoare.

Acelaşi sânge, care ne îndepărtează păcatele, ne face să ne naştem din nou şi ne 
conduce la o viaţă de ascultare şi de păzire a poruncilor lui Dumnezeu. Nu există nici o 
altă sfinţenie mai mare decât cea care curge din venele lui Isus. Şi, în final, sângele lui Isus 
este nespus de scump, fiindcă ne dă puterea să învingem. Stă scris: „ei l-au biruit prin 
sângele Mielului” (Apocalipsa 12:11). Cum ar fi putut altfel? Cel care. luptă prin sângele 
lui Isus luptă cu o armă invincibilă. Sângele lui .Jsus! Păcatul moare în prezenţa lui, 
moartea nu mai este moarte, și porţile cerului se deschid larg. Sângele lui Isus! Vom 
merge înainte, biruitori spre biruinţă, atâta timp cât ne încredem în puterea lui!
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"Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea..., vom fi 
pedepsiţi." (2 Împăraţi 7:9)

Odată, un grup de oameni s-a rătăcit într-o peşteră. Totuşi au reuşit să supravieţuiască. 
Au găsit ciuperci şi viermi, şi-au aranjat frumos peştera, s-au căsătorit, au avut chiar şi 
copii şi au format un sat. Părinţii au murit, iar oamenii peşterii au trăit mai departe 
acolo, fară să ştie de ce erau acolo.
Într-o zi au fost orbiţi de o lumină şi au văzut venind spre ei un bărbat. 
"Cine eşti tu?" au întrebat ei. 
"Eu sunt speolog. De ce trăiţi aici, unde este întuneric, rece şi umed?"
- "Cum? Este foarte plăcut aici", spuseră oamenii satului. "Avem un hamac, iar ca desert 
primim ciuperci prăjite."
- "Dar afară este mult mai frumos", replica speologul. "Acolo sunt flori, străluceşte 
soarele, cântă păsările..."
- "Afară? Ce este aceasta?" întreabă oamenii şi râseră. "Credem numai ceea ce vedem", 
replicară ei. Doi sau trei dintre ei s-au lăsat convinşi şi au plecat cu speologul. Când s-au 
apropiat de ieşirea din peşteră, s-a făcut tot mai lumină. Apoi au ieşit şi au văzut verdele 
păşunilor, au mirosit aerul parfumat de primvară şi au simţit vântul. Entuziasmaţi au 
strigat: "Ce frumos! De aici nu mai vrem să plecăm!" Atunci speologul i-a întrebat: "Dar 
ce este cu ceilalţi?"
- "Ceilalţi nu vor!" au replicat oamenii. Dar el a insistat: "Ce s-ar fi întamplat dacă n-aş fi 
venit la voi şi nu v-aş fi convins să veniţi afară? Acum mergeţi şi voi la ei!"
Nu există doar o "dorinţă de a misiona", ci mai degrabă o poruncă de a misiona!

www.izvorulvietii.ro

Într-o lume a celor avuţi, 
cine-şi mai aruncă pâinea pe ape?

Într-o lume "raţională", 
cine mai urcă pe Muntele Moria împreună cu 
singurul său fiu?

Într-o lume a comodităţii, 
cine mai aduce "jertfe care costă"?

Într-o lume plină de tâlhari, 
cine mai unge răni cu untdelemn?

Într-o lume a "economiei", 
cine mai sparge vasul cu mir?

Într-o lume a stăpânilor, 
cine mai slujeşte?

Într-o lume "plină de praf", 
cine se mai încinge cu ştergarul şi spală picioarele 
aproapelui său?

http://www.facebook.com/izvorul.vietii
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Apareţa înşelătoare

Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfatisarea si înaltimea staturii 
lui…caci Domnul nu se uita la ce se uita omul; omul se uita la ceea ce izbeste 
ochii, dar Domnul se uita la inima.”

Samuel era gata sa faca o greseala în alegerea celui de-al doilea împarat 
al lui Israel. Atunci când l-a vazut pe Eliab, fiul cel mai mare al lui Isai, prorocul 
si-a zis în sine ca acesta are sa fie alesul. Dar cât de putin conteaza uneori 
experienta, chiar si pentru un om consacrat ca Samuel! Din motive 
binecuvântate, Dumnezeu avea o alta optiune, la care nimeni nu s-ar fi gândit.

Este placut sa constatam fidelitatea cu care Samuel urmeaza calea 
Providentei în alegerea lui David ca împarat. Nu este nimic din nerabdarea si 
neastâmparul nervos al lui Saul. Samuel este linistit si încrezator în Dumnezeu, 
parcurgând ascultator fiecare treapta a calauzirii.

Rând pe rând, fiii lui Isai s-au înfatisat la jertfa, dar nu era nici unul 
dintre ei unsul Domnului. Desi fiecare avea o înfatisare plina de demnitate, 
Dumnezeu avea un plan mai lung si mai migalos de dezvaluire treptata a 
succesorului la tron. Nu era nevoie deocamdata ca cineva cu statura mareata sa 
apara pe scena politica a lui Israel, din moment ce Saul era asa de hotarât sa-si 
apere tronul si sa-l pastreze pentru fiii sai. Oricare dintre fiii mai mari ai lui Isai 
ar fi devenit repede prada orgoliului lui Saul, de aceea Dumnezeu a ales un tânar 
nepromitator, pe care sa-l poata accepta chiar si Saul în preajma sa. Iar David 
corespundea cel mai bine acestui scop.

Te-ai pacalit vreodata acordând prea mare greutate aparentelor? Ca sa 
nu mai repeti greseala, uita-te la ce se uita Dumnezeu si nu te vei mai însela 
niciodata. Succes!
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Sora Popovici Maria;
Fam. Martin Romi şi Marioara; 
Fratele Rob Vasile;
Sora Ioana Ciapsa;
Fratele Ciapsa Dumitru.

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

izvorulvietii.ro/2012/live/
TRANSMITEM PROGRAMELE BISERICII LIVE SI PE INTERNET!

Eu: Doamne, pot să-ți pun o întrebare?
Dumnezeu: Sigur!
Eu: Promite-mi că nu te vei supăra....
Dumnezeu: Promit!
Eu: De ce ai îngăduit ca astăzi să mi se întâmple atâtea lucruri?
Dumnezeu: Ce vrei să spui?
Eu: Ei bine, astăzi m-am trezit cam târziu…
Dumnezeu: Așa…
Eu: Tocmai astăzi, mi-a luat o veșnicie să pornesc mașina!
Dumnezeu: Bun…
Eu: La prânz, am comandat un sandwich, însă mi-au făcut sandwich-ul greșit și a trebuit să 
aștept ceva timp până am primit ce am dorit.
Dumnezeu: Hmmm...
Eu: În drum spre casă, telefonul meu a murit chiar atunci când am răspuns apelului pe 
care-l primisem!
Dumnezeu: În regulă…
Eu: Și una peste alta, când am ajuns acasă nu doream decât să-mi relaxez picioarele în noul 
meu aparat de masaj și relaxare. Dar nu funcționa! Nimic nu a mers bine azi! De ce ai făcut 
asta?
Dumnezeu: Păi… ia să vedem! În această dimineață, Îngerul morții a fost la căpătâiul tău și 
a trebuit să trimit unul dintre îngerii mei să se bată cu el pentru viața ta. Te-am lăsat să 
dormi până atunci!
Eu (umilit): Oh!
Dumnezeu: Nu am îngăduit ca mașina ta să pornească repede, deoarece pe drumul pe care 
trebuia să circuli era un șofer beat care te-ar fi lovit și accidentat foarte rău dacă ai fi fost 
atunci pe drum!
Eu: (rușinat)
Dumnezeu: Prima persoană care ți-a făcut astăzi greșit sandwich-ul avea o boală gravă și 
nu am vrut să iei boala, deoarece știam că nu-ți poți permite să-ți pierzi locul de muncă.
Eu (jenat): Ok
Dumnezeu: Telefonul tău a murit, deoarece persoana care te-a sunat avea de gând să dea o 
mărturie falsă despre ceea ce ai vorbit cu ea la telefon, astfel încât nu am îngăduit nici 
măcar să vorbești cu ea, în așa fel încât să fii acoperit.
Eu (încet): Înțeleg, Doamne…
Dumnezeu: Oh, cât despre acel aparat de masat picioarele… acesta avea un scurtcircuit care 
ar fi produs o avarie în seara asta, în casa ta. Nu cred că ți-ai fi dorit să stai în întuneric.
Eu: Of! Îmi pare rău, Doamne!
Dumnezeu: Să nu-ți pară rău, învață doar să ai încredere în mine .... în toate lucrurile care 
ți se întâmplă, fie ele bune sau rele!
Eu: Mă voi încrede în Tine, Doamne!
Dumnezeu: Și nu te îndoi niciodată, deoarece planul Meu pentru ziua ta este întotdeauna 
mai bun decât planul tău!
Eu: Nu mă voi îndoi, Doamne! Și lasă-mă doar să-ți spun, Doamne, că Îți mulțumesc 
pentru tot ceea ce ai îngăduit să mi se întâmple astăzi.
Dumnezeu: Cu drag, copile. A fost o zi în care, ca de obicei, am fost Părintele tău, iar Eu 
ador să am grijă de copilașii mei ...!

EU ȘI DUMNEZEU: 
CEA MAI FRUMOASĂ CONVERSAȚIE PURTATĂ VREODATĂ


	1: 1-4
	2: 2-3

