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Schiopătarea
 “I s-a scrântit încheietura coapsei lui lacov” (Geneza 32:25)

Dumnezeu îi foloseşte şi pe oamenii asemenea lui lacov, care spiritual vorbind, 
aşchiopătează. După mulţi ani în care s-au luptat cu probleme legate de încăpăţânare, ei au 
fost schimbaţi radical prin puterea lui Dumnezeu; iar acum ei pot lucra cu toţi aceia la care 
nu ar fi putut avea acces înainte. Dumnezeu îi foloseşte însă şi pe oameni asemenea lui 
Pavel, care a spus: “mi-a fost pus un ţepuş în carne … ca să mă pălmuiască” (2 Corinteni 
12:7). Când Pavel L-a rugat pe Dumnezeu să-i scoată acel ţepuş, Dumnezeu i-a spus: 
“Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 
Corinteni 12:9). Fără îndoială că acesta a fost ultimul lucru pe care a dorit Pavel să-l audă. 

Trebuie să înţelegi ceva: lui Dumnezeu îi place să folosească oameni care 
şchiopătează sau care sunt blocaţi în situaţii spinoase din care nu mai au scăpare. De ce? 
Deoarece când sunt binecuvântaţi ei nu sunt aroganţi ca unii care cred că o merită. Ei sunt 
puţin mai calzi şi puţin mai dispuşi să meargă la ceilalţi şi să-i îmbrăţişeze. Astăzi, 
Dumnezeu caută persoane care au suficientă compasiune ca să întrebe: “Ce mai faci?” şi 
apoi să se oprească suficient de mult să asculte răspunsul! 

După ce oamenii au fost răniţi, ei au nevoie de dragoste şi de atenţie suplimentară. 
Ei au nevoie să fie strânşi mai tare în braţe şi vor ca cineva să se roage mai mult pentru ei. La 
urma urmelor, asta a făcut Dumnezeu pentru tine; acum e rândul tău să o faci pentru 
altcineva. Şi da, va trebui să ai răbdare şi să învingi impulsul lor de a nu avea încredere în 
tine. Pentru că se simt trădaţi şi “folosiţi”, ei se luptă cu îndoieli şi cu resentimente. Dar nu-i 
dezamăgi: “Dragostea nu va pieri niciodată…” (1 Corinteni 13:8). Dacă continui să-i 
iubeşti, Dumnezeu te va folosi să le aduci vindecare şi speranţă.

                   Ştiaţi că :

Un mare ziar londonez a făcut o anchetă între 
distinşii bărbaţi ai Angliei. S-a adresat la 100 de parlamentari, 
profesori universitari, scriitori şi oameni de afaceri cu 
următoarea întrebare: "Să presupunem că aţi fi pus în 
închisoare pe trei ani şi vi s-ar permite să luaţi cu 
dumneavoastră numai trei cărţi, specificaţi care ar fi cele trei 
cărţi în ordinea importanţei lor?

Răspunsul a 98 de persoane arată că prima carte dorită 
a fost Biblia. E curios că unii din cei chestionaţi nu mergeau la 
biserică, ba unii chiar erau declaraţi atei. Totuşi, pentru zilele 
de restrişte ştiau că numai Biblia le poate da mângâiere şi 
întărire.

“Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la 
Dumnezeu, iţi va da Dumnezeu” loan 11:22

Când fratele lor Lazăr a murit, Măria 
şi Marta au trimis după Isus. Să observăm cum 
funcţionează cele trei timpuri ale credinţei în 
această relatare. Primul, timpul trecut. Cu 
inima frântă, Marta i-a spus Domnului Isus: 
“Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit 

fratele meu!” (loan 11:21). Aceasta se numeşte credinţa de tipul “ce bine ar fi fost dacă”. 
Noi spunem lucruri precum: “Ce bine ar fi fost dacă aş fi trăit pe vremea Domnului Isus” sau 
“Ce bine ar fi dacă o persoană anume s-ar ruga pentru mine”. Credinţa de tipul “ce bine ar fi 
fost dacă” are în plan o înmormântare, nu o înviere. Al doilea, timpul viitor. Când Domnul 
isus i-a spus Martei că Lazăr va învia, ea a răspuns: “Ştiu … că va învia la înviere, în ziua de 
apoi” (loan 11:24). Aceasta se numeşte credinţă de tipul “într-o bună zi”. 

Oamenii care au o astfel de credinţă cântă “ce dulce va fi clipa”. La ei, totul 
aparţine viitorului. Dar tu trebuie să-ţi cunoşti drepturile, privilegiile şi autoritatea pe care o 
ai în calitate de credincios în Hristos – chiar acum. Când faci astfel, perspectiva va începe să 
ţi se schimbe. în ultimul rând, timpul prezent. Marta a spus: “Dar şi acum, ştiu că orice vei 
cere de la Dumnezeu, îţi va da Dumnezeu” (loan 11:22). Aceasta este credinţa de tipul “şi 
acum”. 

În ciuda tuturor lucrurilor prin care ai trecut, Dumnezeu are puterea să te ridice din 
nou. Poate ai divorţat; poate ţi-ai pierdut locul de muncă, casa sau sănătatea; poate te lupţi 
cu obiceiuri care persistă cu încăpăţânare; poate trăieşti cu sentimentul eşecului. Nu 
contează. “Şi acum”, prin harul şi prin puterea lui Dumnezeu, poţi scăpa din această 
experienţă şi poţi trăi din nou. Îţi poţi împlini speranţele şi visele. Tot ce trebuie să faci este 
să te rogi şi să-L inviţi pe Domnul Isus să fie cu tine în acea situaţie.
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!
Să ne rugăm în această săptămână pentru urmatoarele familii din biserică:

Fam. Corcan Pavel şi Elena;         
Fam. Berci Ştefan şi Elena;

Sora Ica Corcan.

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Daciana Bilan
Baiaş Lidia
Beniamin Crăciun
Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Daniel Trotea

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu

B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

https://www.facebook.com/izvorul.vietii
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Scoate ce e mai bun din oameni
“Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă” (Deuteronom 31:6) 

Anne Sullivan, o profesoară a lui Helen Keller, a încercat mai mult timp să o înveţe 
despre conceptul cuvintelor. Dascălul înzestrat a încercat neobosit să scoată la iveală 
comorile ascunse adânc în lăuntrul ei. Ea a încercat efectiv să o “facă să dorească” să 
reuşească. Când urmăreşti această relaţie puternică din piesa de mare forţă “The Miracle 
Worker” o vezi pe Helen începând să înflorească şi să-şi dezvolte darurile care au inspirat 
lumea generaţii de-a rândul. Trebuie să înţelegi următoarele; Dumnezeu foloseşte 
cuvintele, faptele şi acţiunile încurajatoare pe care ni le adresăm unii altora pentru a întări 
hotărârea noastră lăuntrică de a reuşi. Dar pentru a fi eficienţi, lauda noastră trebuie să fie 
promptă, specifică şi autentică. 

Dr William Mayo, co-fondatorul renumitei clinici Mayo folosea lauda pentru a-i 
încuraja pe doctorii tineri. Unul dintre ei a spus: “făceai un comentariu la o şedinţă cu 
angajaţii şi după aceea te întâlneai cu el în lift sau pe coridor şi îţi strângea mâna, îţi punea 
mâna pe umăr şi spunea: “Foarte bine” şi îţi adresa o privire directă, caldă, care te făcea să 
crezi că a vorbit serios. Sau poate după o zi sau două primeai de la el un bilet, unul scurt, în 
care scria: “Dragă____, am aflat mai multe despre_____din lucrarea ta de alaltăieri, lucruri 
pe care nu le ştiam. Ai făcut o treabă bună”. 

Credeţi-mă, un ucenic apreciază aşa ceva”. Lauda, ajutorul practic, încurajarea, 
toate acestea încep să curgă din noi în mod natural şi autentic când începem să vedem, aşa 
cum a văzut Anne Sullivan, potenţialul nefolosit ascuns în fiecare persoană. De aceea Biblia 
spune: “Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e 
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29).
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Dacă... creștinismul dăunează grav confortului

Adesea auzim sintagma „caută o biserică în care să te simți bine“ de parcă Biserica 
lui Hristos e asemenea unui tren cu multe vagoane de dormit, nouă rămânându-ne doar 
sarcina de-a căuta cel mai dotat vagon în care să ne „simțim bine“, confortabili. De fapt ce 
este creștinismul? S-au dat atâtea definiții care mai de care mai sofisticate, academice, mai 
grele pentru unele urechi. Creştinismul, după umila mea părere, e o morgă pentru cei vii. 
Odată intrat în el, începi să miroși a putrefacție. Există și opțiunea, tristă de altfel, de-a nu 
mirosi a putrefacție, ba din contră parfumul dulce al firii să ne gâdile nările, dar dacă aici nu 
vom mirosi a putrefacție, vom mirosi dincolo a ars. Ne vom prăjii o veșnicie pe grătarele 
Iadului. Aici, rugați-vă să ne crească unghiile ca la morți, și odată crescute trebuie 
împlântate în cruce, pentru că în lume bate-un vânt năprasnic. Creștinismul e arta de-a muri 
constant. Zi după zi. Strop cu strop până n-o mai rămânea deloc. “De altfel, toţi cei ce voiesc 
să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.” (2 Timotei 3:12) Prigoniți în primul 
rând de către propria fire, de sinele propriu. Despătimirea e un proces anevoios. 
Îndumnezeirea firii dezdumnezeite e măcinare, fierbere, luptă. E război… și la război nu vii 
cu ojă pe unghii.

   “În lume veți avea necazuri…“ Necazuri… nu conforturi. Noi, pe cei proaspeți ieșiți din 
baptistiere îi întâmpinăm cu flori, cu zâmbete și pupături. Le dăm certificate de botez 
semnate de pastor, de prezbiter, de diacon, de liderul de tineret, de liderul de adolescenţi… 
să nu cumva să uitați vreun lider netrecut. Când de fapt ar trebui să le urăm „Bine ați venit în 
bârlogul tigrului!“. Antonie de Suroj spunea: „A-L întâlni pe Dumnezeu înseamnă a intra în 
“bârlogul tigrului” – Dumnezeu nu este o pisicuţă, ci un tigru. Lumea lui Dumnezeu este un 
domeniu periculos.” La Dumnezeu nu mergem ca să ne simțim bine, la El mergem ca să ne 
mântuim din lumea aceasta insuportabilă, în care să fi om e din ce în ce mai greu. Hristos n-a 
venit să ne dea garoafe… ci cruci pe care să le purtăm. Apostolii nu și-au încheiat misiunea 
ieșind la pensie pe insula Creta, așteptând Parusia, venirea Domnului, bând cocktail-uri și 
bronzându-se la soare. Au fost bătuți până la moarte, crucificați, jupuiți de vii, decapitați. Ei 
nu aveau pretenția la confort și nu umblau cum umblăm noi ca bezmeticii după bisericile 
„unde să ne simțim bine”. Specialist în conforturi mentale, trupești, comoditate și lux e 
satana. El nu-ți cere să gândești, să te frămânți. El vrea doar să consumi. Bere. Vin. Femei. 
Programe tv. Programe religioase mega confortabile.

 Hristos ne vrea frământați, zbuciumați, și cum am putea fi altfel când viața e prea 
scurtă și (în) noi avem atât de lucru. „Creştinismul e liniștea de-a te ști neliniștit”… 
parafrazându-l pe Paisie Olaru de la Sihla. Și atunci de unde acest creștinism teatral, această 
parodie religioasă în care ne jucăm rolul de creștini avizi după confort și binecuvântări și-n 
care actor principal e un fals Hristos ce împarte lumii invitații la cafea.

   Atenție!!! Trăim vremurile când se fabrică intens hristoși mincinoși, prooroci mincinoși, 
biserici mincinoase. Fără o minuțioasă cercetare și discernere, Iadul va fi plin de „creștini” 
cu Biblii de lux în mână. Hristoase, ai milă de noi!                                         Dani Surducan
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Duminică 09 IUNIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Mat.5:33-37
                                   - după-masa 18:00-20:00 – tineret
Miercuri 12 IUNIE – 18:00-20:00 Ps.24
Joi 13 IUNIE          - 18:00-20:00 – Înaltarea Domului
Vineri 14 iunie      – 18:00 – rugăciune
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