
O lecţie pentru fiecare ...   

          Un bărbat a venit de la muncă târziu, obosit şi nervos, găsindu-şi băieţelul de 5 ani 
aşteptând la uşă nerăbdător. -Tati, pot să te întreb ceva? Da, sigur! despre ce e vorba? a 
răspuns tatăl. - Tati, câţi bani câştigi pe oră? - Hei, dar asta nu e treaba ta. De ce mă întrebi 
astfel de lucruri? spuse omul nervos. - Doar vreau să ştiu… Te rog, spune-mi, cât câştigi pe 
oră? - Dacă trebuie să ştii.. câştig 50$ pe oră. - Ah, a răspuns micuţul trist, cu capul plecat. 
Tati, îmi împrumuţi, te rog, 25$?  Tatăl s-a înfuriat: - Dacă singurul motiv pentru care m-ai 
întrebat asta este ca să îmi ceri nişte bani să îţi cumperi o jucărie prostească sau alte prostii, 
atunci du-te direct în camera ta la culcare. Gândeşte-te de ce eşti aşa egoist. Nu lucrez din 
greu în fiecare zi pentru aşa copilării. Micuţul a mers în linişte în cameră şi a închis uşa. 
Omul s-a enervat şi mai tare pe întrebările băiatului. Cum a putut să pună aşa întrebări 
doar pentru a cere nişte bani. După o oră, tatăl s-a calmat şi a început să gândească: “Poate 
chiar era ceva de care chiar avea nevoie să cumpere cu 25$ şi chiar nu mi-a cerut bani des”. 
S-a dus la uşa băiatului şi a deschis-o. “- Dormi? a întrebat… - Nu, tati, sunt treaz, a răspuns 
băiatul. - M-am gândit, poate am fost prea dur mai devreme, spuse tatăl. A fost o zi lungă şi 
m-am descărcat pe tine. Uite, aici ai 25$”.  Micuţul a sărit, zâmbind. „-Mulţumesc tati”, a 
strigat. După aceea a scos un pumn de bani. Omul a văzut că băiatul avea deja bani şi s-a 
enervat din nou. Micuţul şi-a numărat încet banii şi s-a uitat către tatăl său.” - De ce vrei mai 
mulţi bani dacă deja ai?” a spus tatăl. „- Pentru că nu am avut destul, dar acum am”, a 
replicat băiatul. „-Tati, am 50$. Pot să cumpăr o oră cu tine ??? Te rog să vii mai repede 
acasă mâine. Vreau să mănânc cu tine”. Tatăl a fost distrus de durere. Şi-a luat băiatul în 
braţe şi l-a implorat să îl ierte“. Este doar o reamintire pentru toţi cei ce lucrează din greu în 
viaţă pentru familia lor. Nu ar trebui să lăsăm timpul să treacă printre degete fără să 
petrecem timp cu cei care chiar contează pentru noi, aceia apropiaţi de inimile noastre.
          Să ne străduim să dăruim din timpul nostru celor pe care îi iubim. Dacă azi murim, 
compania pentru care lucrăm ne va înlocui foarte uşor, în câteva ore. Dar familia şi prietenii 
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D.L. Moody a devenit un înflăcărat vorbitor al Cuvântului lui Dumnezeu şi a 
schimbat naţiuni. Dar dacă l-ai fi cunoscut la începutul vieţii, nu ai fi crezut că este posibil. 
Deşi a fost crescut în biserică, a fost ignorant din punct de vedere spiritual. Când s-a mutat 
în Boston, a început să frecventeze o biserică evanghelică. În aprilie 1855, un învăţător de 
şcoală duminicală s-a dus la magazinul de încălţăminte unde lucra el şi l-a condus la 
Hristos. După o lună, când a făcut cerere să devină membru al acelei biserici, era clar că nu 
ştia nimic din Biblie. Una din învăţătoarele de şcoală duminicală a scris mai târziu: “Nu am 
întâlnit niciodată pe cineva care să pară mai puţin apt să devină un creştin cu viziuni clare şi 
hotărâte, cu atât mai puţin să umple un loc public de oameni”.  Aşa că i s-a cerut să facă 
studiu biblic timp de un an. În timpul interviului de la comitet un an mai târziu, 
răspunsurile sale s-au îmbunătăţit doar puţin. Abia ştia să citească, iar gramatica lui era 
înfiorătoare. Nimeni din comitetul acelei biserici nu s-a gândit că Dumnezeu îl va folosi 
vreodată. Dar s-au înşelat. Iar cei care spun că nu vei fi în stare să faci nimic pentru 
Dumnezeu se înşeală şi ei!

Fiecare stejar a fost mai întâi o ghindă. Domnul Isus s-a născut într-un grajd, dar 
nu a rămas acolo. David a fost păstor la oi şi avea o praştie, dar a devenit cel mai mare 
împărat al lui Israel, Iosif a fost prizonier, dar a devenit prim ministru. Trebuie să înţelegi 
un lucru: tu eşti o sămânţă capabilă să producă o recoltă pentru Dumnezeu. Aşa că ia tot 
ceea ce ai şi tot ceea ce eşti, pune-le în mâna lui Dumnezeu şi fii dispus să începi de 
jos.  

Duminică dimineaţa: 
Text: Lev.19:5-19

Duminică dupămasa: 
Text: Tit 1

Care sunt cuvintele pe care familia si prietenii tăi 
le aud cel mai des de la tine ? 

Te provoc la un exerciţiu simplu pentru a avea legături mai 
bune cu apropiaţii tăi.
Fă-ţi singur o evaluare săptămânală, în privinţa 
comunicării tale cu aproapele tău. Cum? E simplu. 
Notează-ţi în fiecare zi într-un tabel cuvintele dăruite 
celor dragi, împărţite în 2 coloane: cuvinte bune, pozitive, 
ce clădesc şi cuvinte urâte, negative, ce dărâmă. Aşa poţi 
observa mai bine greşelile şi obstacolele ce stau în calea 
legăturiilor tale. Încearcă să îţi corectezi astfel cuvintele 
greşite sau chiar obiceiurile ce ţi le-ai format în legăturile 
ce le ai şi caută o alternativă la ele. Şi mai ales, roagă-te 
pentru ca vorbele tale să fie drese cu har şi sare. Astfel 
Domnul îţi va da şi voinţa şi înfăptuirea pentru ca 
legăturile tale să fie ţesute cu funii de dragoste. 
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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EDITORIAL  
ă ţă ă ă ă ă !Tu eşti o s mân  capabil  s  produc  o recolt  pentru Dumnezeu

EDITORIAL  
Tu eşti o sămânţă capabilă să producă o recoltă pentru Dumnezeu!

SĂ NE RUGĂM 
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ PENTRU:

1.Familia Vuc Liviu şi Dorina;
2.Familia Vulpe Victor  şi Liliana;
3.Sora Wuchner Liliana şi familia sa;
4.Familia Zgârdea Ion Leotin şi Octavia;
5.Familia Zima Ştefan Marian şi Maria Elena;
6.Sora Zoctici Irina şi familia sa;

TEXTE BIBLICE 

Cuvinte... „V-am tras cu legături omeneşti cu funii de dragoste”   
Osea  11:4
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În urmă cu ceva zile am ieşit să iau cina în 
oraş cu… o altă femeie! Şi culmea, a fost ideea soţiei mele! 
"Ştim amândoi că o iubeşti!" - mi-a zis într-o zi jumătatea 
mea, luându-mă prin surprindere. “Viaţa e foarte scurtă, 
dedică-i şi ei puţin timp”. "Da, dar eu te iubesc pe tine ", 
am protestat. "Ştiu, îns-o iubeşti şi pe ea".

Cealaltă femeie pe care soţia mea dorea să 
o vizitez era Mama, văduvă de câţiva ani. Din nefericire, 
jobul, copiii, obligaţiile familiale, nu-mi permiteau s-o 
văd decât ocazional.

Am sunat-o s-o invit la cină "Ce s-a 
întâmplat ? Eşti bine ?" m-a intrebat. [Mama e tipul de 

femeie pentru care un telefon târziu, în noapte, sau o invitaţie surpriză sunt indicii de veste rea]. 
"Am crezut că ar fi plăcut să petrec ceva timp cu tine... Amândoi, singuri... Ce părere ai ?". 
Reflectând un moment, răspunse: "Mi-aş dori, mult."

În seara stabilită, în timp ce mergeam de la serviciu să o iau, mă simţeam emoţionat, 
aveam fiorii aceia care preced o întâlnire specială. Când am ajuns, am constatat că şi ea era la fel 
de emoţionată! Mă aştepta la poartă, îmbrăcată în vechiul ei palton.  Îşi încreţise părul şi 
îmbrăcase o rochie cu care sărbătorise ultima aniversare a căsătoriei. Faţa îi radia lumină, ca a 
îngerilor. "Le-am spus prietenelor că voi ieşi cu fiul meu şi au fost foarte emoţionate" – îmi relată 
bucuroasă urcând în maşină.

Am fost la un restaurant, nu foarte elegant, dar foarte primitor. În drum spre masa 
rezervată, Mama se sprijinea de braţul meu ca şi cum  ar fi fost "Prima Doamna a Naţiunii"! 
Când ne-am aşezat, a trebuit să-i citesc meniul (ochii ei puteau să vadă numai literele şi cifrele 
mari). Pe la mijlocul antreurilor, mi-am ridicat privirea spre ea. De dincolo de masă, Mama mă 
privea cu un surâs nostalgic pe buze. "Când erai mic, eu eram cea care îţi citea meniul. Îţi 
aminteşti?".

În timpul cinei am avut o conversaţie agreabilă, nimic extraordinar, doar ştiri despre 
vieţile noastre. Am vorbit atâtea, încât am pierdut şirul... "Voi iesi cu tine altadată, dar numai 
dacă mă laşi să te invit eu", spuse Mama. După ce-am condus-o acasă mi-a părut atât de rău că ne 
desparţeam... Am sărutat-o, am îmbrăţişat-o şi i-am spus că o iubesc. 

Câteva zile mai târziu, Mama a plecat la Domnul, căci a făcut un infarct. Totul a fost atât 
de rapid, încât nu am putut face nimic. După puţin timp am primit un plic de la restaurantul în 
care cinasem împreună. "Cina este plătită anticipat. Am fost aproape sigură că nu voi mai reuşi 
să vin la  următoarea întâlnire. Oricum, am plătit pentru tine şi soţia ta. Niciodată nu îţi vei putea 
închipui ce a însemnat seara aceea pentru mine! Te iubesc ! Mama."

Fugozitatea vieţii cotidiene ne împinge să trăim un regim de fast-food, o întâlnire 
instant cu cele ce ne-au crescut pe braţe. Uneori, zile sau săptămâni întregi nu le auzim glasul, 
deşi telefoanele noastre au multe minute gratuite. Ne petrecm timpul sporovăind cu prieteni 
plictisiţi, iar mamelor noastre nu le mai spunem de mult nicio poveste, deşi urechile lor bătrâne 
sunt deschise să audă glasurile copiilor iubiţi. Intrăm pe atâtea uşi în fiecare zi, dar pragul 
mamei dragi nu l-am mai trecut de multă vreme.

Stau mamele noastre la ţară, lipite cu nasul de geamul rece al iernii, cu ochii pironiţi la 
drumul trecătorilor. Dar fiul sau fiica, drăguţii ce umpleau gălăgios odinioară casa, nu se ivesc 
deloc. “Coboară atâţia din autobuze, din autoturisme. Ai noştri nici azi n-au venit (...).
Aşteaptă mamele noastre prin garsoniere cu pereţii reci, învelite cu trei pături şi-ncălţate în 
ciorapi groşi de lână. Le-ar fi puţin mai cald căci afară miroase a ghiocei, dar indiferenţa noastră 
coboară termometrele sufletului.                                                                  ...continuare în pagina 3  

Cealaltă femeie din viaţa mea ...  

...continuare din pagina 2
Răscolesc timide albumele cu fotografii, şi în perete agaţă cu bolduri o poză sepia de vreme, când 
băiatul era premiantul clasei, iar copila a avut rolul Zânei bune.

Sunt mame singure, pitite printre munţi de medicamente şi candele ce ard şi ziua la 
doisprezece, pentru cei pe care casa sau ţara asta n-a mai putut să-i încapă. Iar peste kilometri 
depărtării s-a aşternut plumbul dezinteresul nost' cel de toate zilele. Sunt mame care ne-
aşteaptă cu genunchii tociţi pe podelele bisericii din sat, cu psaltirea pe colţul mesei încărcate cu 
muşcate, care ne pun proptele la Domnul prin rugăciuni. Iar vorbele lor sărace, dar izvorâte din 
inimi bogate, aduc perdele de protecţie divină, zilnic, peste noi. Sunt mamele noastre dragi care 
aşteaptă rătăcitorii, cu braţele deschise, la poartă. Şi ele, şi Dumnezeu. Sunt femeile acestea din 
viaţa noastră de care trebuie să nu mai uităm. Sau măcar nu aşa de des... 

Ţine minte, Dumnezeu iartă, dar timpul nu!
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1.[Luca 1:36] Ce legătură era între 
Maria, mama lui Isus/Iesus, şi 
Elisaveta/EIisabeta, mama lui Ioan 
Botezătorul?
a) aveau aceeaşi vârstă;
b) erau rude de sânge;
c) se cunoşteau din copilărie.
2.[Luca 1:19,26] Ce înger a anunţat 
naşterea lui Isus/ Iesus?
a) Gavril/Gabriel;
b) Mihail/Micael;
c) Rafael.
3.[Luca 1:39] Familia lui Ioan 
Botezătorul trăia în ţinutul deluros 
al cărui trib [seminţie] israelit?
a) Iuda;
b) Levi;
c) Simeon.
4.[Luca 2:42,46] Câţi ani avea 
Isus/Iesus când a stat de vorbă în 
templu cu rabinii?
a) 8;
b) 12;
c) 13.
5.[Luca 3:1] Cine era Cezarul roman 
pe timpul când Ioan Botezătorul a 
început să predice botezul pocăinţei 
pentru iertarea păcatelor?
a) Tiberius;
b) Octavianus Augustus;
c) Marcus Aurelius.

6.[Luca 7:37] Din ce material era 
confecţionat recipientul cu ulei 
parfumat folosit de femeia păcătoasă ca 
să ungă picioarele lui  Isus/Iesus? 
a) alabastru; 
b) chihlimbar; 
c) porfir.
7.[Luca 8:2-3] Ce aveau în comun Maria 
Magdalena, Ioana şi Suzana?
a) fuseseră scăpate de prostituţie;
b) sprijiniseră lucrarea lui Isus/Iesus;
c) aveau să fie prezente la crucificarea Lui.
8.[Luca 8:42] Câţi ani avea fiica lui Iair 
când a fost vindecată de Isus/Iesus? 
a) 8; 
b) 12; 
c) 13.
9.[Luca 24:10] Care femeie nu este 
menţionată cu numele între cele care au 
relatat apostolilor ce li se întâmplase la 
mormânt? 
a) Maria, mama lui Iacov/Iacob;
b) Suzana;
c) Ioana.
10.[Luca 24:18] Cum îl chema pe unul 
dintre cei doi discipoli care se duceau la 
Emaus? 
a) Ioan; 
b) Luca;
c) Cleopa.

Întrebări Luca : 

Răspunsuri Marcu : 1.b 2. b 3. b 4. b 5. c 6. b 7. b 8. c 9.c 10.a

Nicolae Geanta 


