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C â n d  a v e a i  
nevoie de o pâine pe masă, 
Dumnezeu a făcut cum a făcut 
și ți-a dat-o. Erai la răscruci 
de drumuri și nu aveai nici o 
soluție, dar printr-o minune, 
Dumnezeu ți-a luminat calea 
pe care să mergi. Erai bolnav, 
ai făcut totul iar doctorii nu ți-
a u  d a t  ș a n s e .  To t u ș i  
Dumnezeu te-a vindecat. 
Aveai nevoie ca Dumnezeu să 
lucreze în inima celor de 
lângă tine, să-i schimbe, 
aproape că nici tu nu mai 
credeai, până într-o zi când 

Dumnezeu a făcut minunea.
În momentul în care am trăit astfel de lucruri uluitoare vom avea puterea să spunem ca 
David: „Căci Domnul este un Dumnezeu mare…”.
Îl cântăm prin bisericile noastre, Îl rugăm, ne închinăm înaintea Lui, dar cum? Unii abia 
deschid gura cu ochii la ceas, alții sunt departe, foarte departe. Toate acestea pentru că 
Dumnezeul nostru nu e mare ci vrem să fie mare, doar atât. Pentru mulți e mare doar în 
Scripturi. Unii au lucruri mai mari decât El, o mașină tare, un telefon nou, un serviciu mult 
visat.
Visăm dar visăm mic. Visăm dar visăm material. Alergăm după comoditate și ne place să 
stăm la adăpostul bărcii în care vâslim. Ce-ar fi să coborâm din ea și să mergem cu Hristos 
pe mare?
Am vrea minuni dar n-avem curajul să le trăim. Gustăm din experiența altora, ne bucurăm 
la izbăvirea altora, încercăm să fim ce sunt alții. Dar cum rămâne cu noi? Poate că e greu 
să cobori în furtună pe mare, dar când te scufunzi din pricina vântului și a valurilor, nu uita, 
brațul lui Hristos te ridică. El e acolo.
Doar atunci vei putea spune și tu ca David, Domnul este un Dumnezeu mare! Abia atunci 
închinarea ta se va schimba și bucuria va lua locul obișnuinței.
Mă uit în urmă și văd un Dumnezeu măreț. Mă uit înainte și văd Același Dumnezeu mare. Tu 
ce vezi?

EDITORIAL : Dumnezeul meu e mare!  – Alexandru Fintoiu

Echipa de redacţie

Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică

Daniel Trotea

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

Andrei Pintilei

IZVORUL VIE II

Legământ de jumătatea drumului? – Nicolae Geantă

Am fost şocat să citesc despre biserica lui Jonathan Edwards care l-a concediat 
după ce păstorul a produs Marea Trezire Spirituală din America! Nu de altele, ci pentru un 
motiv fără fond: le anulase “legământul de jumătatea drumului”! Adică un fel de contract 
între biserică şi membrii acesteia prin care Biserica se angaja să nu-i deranjeze, să nu le 
condamne păcatele, nici să le contabilizeze frecvenţa la închinare, iar “păcătosul 
beneficiar” se obliga să cotizeze şi să… nu candideze pentru o funcţie bisericească!

După ieşirea din Egipt poporul Israel s-a plimbat 40 de ani, de colo-colo, prin 
deşert. Dumnezeu nu-i chemase la promenade prin nisip, ci la habitarea într-o ţară unde 
curge lapte şi miere. Dar evreii, compromiţând chemarea sfântă, pelerinau la jumătatea 
drumului. Nici în locul unde fuseseră nici în locul unde trebuiau să fie. Asta îi descrie pe cei 
mai mulţi din poporul Domnului. “Trăiesc şi mor ca nişte rataţi spirituali”, spune AW Tozer.

Dacă ne privim creştinismul de astăzi în mare parte suntem de jumătatea drumului. 
Nerupţi total în Egipt, neancoraţi total de Cer. Cu dorinţa de-a ne da viaţa lui Dumnezeu dar 
păstrând comisioane pentru noi. Pentru că o parte din noi nu vrea să plătească preţul!

Jumătatea drumului e popasul lumesc după botez, televizorul după predica de 
duminică, înjurătura după euharistie, cearta după rugăciune, discoteca după repetiția de 
cor… E Biblia citită dar netrăită, Evanghelia fără fapte, creștinismul fără cruce, moralitatea 
fără Hristos! Sau alte 1001 de practici incomplete. E creștinism ca aflare în treabă. Sigur nu 
duce în Cer!

Nu vă opriţi la jumătatea drumului! Răsplata e numai la capătul lui. Dacă nu poţi 
zbura, atunci fugi; dacă nu poţi fugi, atunci mergi; dacă nu poţi merge, atunci târăşte-te, dar 
orice ai face asigură-te că înaintezi!, striga Martin Luther King Jr.

După ce i-a ascultat oratoria, Carmide îi spune lui 
Socrate: “Când am venit la tine tot știam ceva despre 
înțelepciune, acum nu mai știu nimic”. “Tu crezi că eu 
știu?”. “Și cum am putea afla?”. “Hai să căutăm un zeu!”, 
zice Socrate. Și eu strig: “Haideți să-L căutăm pe 
Hristos!”. Cu El nu parcurgem o jumătate de drum. El e 
Calea. E începutul dar și sfârșitul ei…

La jumătatea drumului ajungem cu picioare 
lumeşti, la capătul lui numai cu picioare de sfânt… Acolo 
Hristos va lua iar ştergarul. Dar şi cununa…
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Tot felul de prețuri… – Sefora Geantă

În viață totul costă. Începând de la banala gumă de mestecat (cea pe care pruncii 

noștri o lipesc pe băncile bisericii), până la cea mai scumpă vilă. Nimic nu e gratis. Plătim 

pentru neatenție, pentru furt, pentru neglijență. Plătim meditații, fast-food, haine. Plătim 

pentru boli, pentru familie, pentru pofte. Și toate își au prețul lor. Plătim cu banii, cu timpul, 

cu sănătatea. Nicolae Iorga spunea că plătim chiria vieții prin suferinți… Nu contează cum, 

cert este că suntem obligați să o facem.

Privind din alt unghi călătoria asta scurtă numită viață, realizăm că suntem și negustori. 

Cam nepricepuți în arta schimbului ce-i drept. De cele mai multe ori suntem necinstiți, dar 

sfârșim prin a ieși tot noi în pierdere.

Ne vindem pacea ieftin, pentru o simplă vorbă aiurea. Ne vindem iubirea pe un suc și o 

garoafă degerată. Ne vindem prietenii adevărați pentru străini care au bani. Dăm mult 

pentru puțin, schimbăm valori cu nimicuri…

La începutul lumii, când Adam și Eva se plimbau prin paradis, Dumnezeu nu le-a cerut 

chirie. Nu plăteau nici căldura, nici apa, nici umbra palmierilor uriași. Nimic. Apoi au 

mâncat fructul oprit și au realizat că acel gust acrișor costă scump. Foarte scump. Adam a 

vrut să bage mâna în buzunar, să scoată cardul și să îl fluture victorios în fața Evei, dar a 

rămas blocat. Nu avea nici buzunar, nici card. Luaseră masa în oraș, dar nu aveau bani să 

plătească meniul. (Cred că erau români.  Numai nouă ni s-ar putea întâmpla așa ceva).

S-au ridicat rușinați de la masa vegetală improvizată din brusturi și s-au ascuns undeva în 

decor. Apoi Dumnezeu a venit cu nota de plată și cei doi faliți trebuiau să o achite cu viața. 

Însă nu au făcut-o. Dumnezeu oferă mereu a doua șansă. Le-a dat haine să își acopere trupul. 

Apoi i-a luat frumos de mână și le-a arătat ieșirea din Grădină. De cum au făcut primul pas 

afară, au și simțit un fior din creștet până în tălpi – dorul după cer. S-au uitat cu jind în urmă, 

au oftat și au plecat mai departe. De atunci au plătit fiecare masă din viața lor și Adam nu a 

mai scos-o niciodată pe Eva în oraș.

Cu toate astea Dumnezeu și-a urmat planul. El are soluții pentru orice. A pregătit un ospăț 

îmbelșugat, o nuntă măreață la care a invitat toți oamenii, fără deosebire. Ca să fie sigur că 

nu o să se mai repete scena din Eden, a trimis pe Cineva ca să plătească toate costurile. El nu 

numai că a plătit prețul tuturor invitaților la festinul ceresc, dar a achitat și cina pe care au 

luat-o cândva Adam și Eva. Și de data aceasta s-a respectat tariful: moartea!!!

Pregătirile pentru marea sărbătoare continuă. E agitație mare în cer. Totul trebuie să iasă 

perfect. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare oaspeții și își privește mereu ceasul. Încă puțin și 

e fix! Nunta o să înceapă curând. Asigură-te că iei și tu parte la ea!

Tu pe cine alegi? – Alexandru Fintoiu

Citeam un articol dintr-un ziar în care se 
spunea că anotimpul în care ne naștem ne 
afectează personalitatea. Se pare că dacă te 
naști iarna ai avantajul că ești mai puțin 
nervos. Dacă ai „norocul” sa vii pe pământ 
primăvara sau vara ești un om excesiv de 
pozitivist. Dar asta, poate până înveți să te 
uiți la televizor.
Toate astea sunt șmecherii pentru oameni 
fără Dumnezeu, șmecherii care le dă 
senzația unor avantaje sau dezavantaje 
dobândite. Cert este că mai important decât 

în ce lună ne-am născut pe pământ și speculațiile aferente este când ne-am născut pentru cer 
și realitatea aferentă. Cerul înseamnă viață și nu este o idee din moși strămoși.
Pământul îți oferă întristări și bucurii, dureri și izbăviri, lacrimi și zâmbete cu o varietate 
copleșitoare pentru unii. Cerul îți oferă fericire care mai e și veșnică pe deasupra.
Fericirea noastră are strânsă legătură cu Dumnezeu. În cartea Daniel, Dumnezeu cântărește 
viața unui om și îl găsește ușor, adică fără valori, fără caracter, fără pic de moralitate, 
pervertit în fiecare celulă din trup. Cu alte cuvinte, pentru Dumnezeu, omul acesta era 
iremediabil pierdut.
În momentul în care în tine nu mai locuiește nimic de proveniență divină, pentru că ți-ai 
bătut joc de tot de când te-ai născut și până acum, în clipa în care până și gândul veșniciei 
semănat de Dumnezeu în conștiința omului se pierde, în ziua în care și izul de fum al făcliei 
tale cu frumos se stinge, abia atunci El hotărăște să te pună pe cântar.
Dar, ce te faci când te simți un păcătos nenorocit? Ce te faci când te simți mizerabil, când 
conștinetizezi că ți-ai irosit viața în plăceri de-o clipă? Ce te faci când îți dai seama că tot 
efortul omenesc a fost în zadar, că nu prin fapte poți să cucerești grația lui Dumnezeu? Ei 
bine, în acele momente tu ai șansa să conștientizezi că e nevoie de o schimbare, iar Hristos 
îți oferă șansa schimbării. El iartă orice păcat, schimbă orice viață și te naște pentru cer.
În fiecare zi ni se oferă șansa să fim ca Belșațar sau ca Hristos. Tu ca cine vrei să fii?
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PROGRAMELE BISERICII
 
DUMINICĂ  09 NOIEMBRIE - dimineaţa 09:00-12:00 - Fap.19:1-7
                                                   - dupa-masa -18:00-20:00 – Prog. Tineret
MIERCURI 12 NOIEMBRIE -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 96
VINERI  - seara- 18:00-20:00 – rugăciune
SÂMBĂTĂ   -  seara- 18:00-20:00 – TINERET

14 NOIEMBRIE       
15 NOIEMBRIE


