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 “Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6:8)

Dacă vrei să te bucuri de binecuvântarea lui 
Dumnezeu, trebuie să remarci două lucruri din viata lui Noe. 
în primul rând, L-a slăvit pe Dumnezeu. “Prin credinţă Noe, 
când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă 
nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca 
să-şi scape casa; … şi a ajuns moştenitor al neprihănirii 
care se capătă prin credinţă” (Evrei 11:7).

Noe nu a văzut niciodată ploaia şi nimeni altcineva 
nu o văzuse. El locuia la 160 de km depărtare de cel mai 
apropiat ocean. Chiar dacă putea să înveţe să construiască o 
corabie, cum putea să o lanseze la apă? Şi cum rămâne cu 
strângerea tuturor animalelor? Timp de 120 de ani el a fost 
ţinta batjocurilor. Dar pentru că L-a slăvit pe Dumnezeu, a 

ajuns în vârf. În al doilea rând, Noe L-a ascultat pe Dumnezeu. “Aşa a şi făcut Noe: a făcut 
tot ce-i poruncise Dumnezeu” (Geneza 6.22).

Înţelegerea poate aştepta; ascultarea nu poate aştepta. Ascultarea imediată te va 
învăţa mai multe despre Dumnezeu decât ai putea învăţa într-o viaţă de discuţii pe teme 
biblice. De fapt, sunt multe porunci ale lui Dumnezeu pe care nu le vei înţelege până când 
nu le vei respecta. Când Noe a ieşit din corabie după potop, Dumnezeu i-a zis: “Creşteţi, 
înmultiti-vă şi umpleţi pământul … vi le-am dat în mâinile voastre!” (Geneza 9:1-3).
Cu Dumnezeu, răsplata ta va fi întotdeauna mai mare decât ascultarea ta. Uneori încercăm 
o ascultare parţială: “Mă voi duce la biserică, dar nu voi da zeciuială. Voi citi Biblia, dar 
nu-l voi ierta pe cel ce m-a rănit”. Ascultarea parţială înseamnă neascultare! Biblia spune: 
“omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă” (lacov 2:24). De ce este 
ascultarea atât de importantă? Deoarece Domnul Isus a spus: “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele” (loan 14:15
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PROGRAM  IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ  12 IANUARIE   - dimineaţa 09:00-12:00 – 1cor. 12:1-11
                                         - dupa-masa -18:00-20:00 - Tineret
MIERCURI  15 IANUARIE   - seara- 18:00-20:00 – Psalmul 54
VINERI  17 IANUARIE        - rugăciune -18:00-20:00 
SÂMBĂTĂ 18 IANUARIE    - seară de tineret – ora 18:00
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TE VEI DUCE ÎN CER?

 “Ca să ştiţi că voi… aveţi viata veşnică” (I loan 5:13)

Când a murit mama ei, Mary, o fetită de zece ani, a devenit “femeie în casă”, având 
grijă de tatăl ei care lucra în schimburi la mina din localitate. Într-o seară, pe când îi 
împacheta merindea, i-a strecurat înăuntru o carte despre Evanghelie, sperând că va găsi 
alinare după pierderea soţiei. Deodată, la unu noaptea, a sunat alarma, anuntându-i pe cei 
din oraş că minerii au fost blocaţi într-o mină care s-a prăbuşit.

Muncitorii pentru situaţii de urgentă au lucrat toată noaptea şi în cele din urmă au 
pătruns într-o mică cavernă unde i-au găsit pe mineri. Din 

nefericire, a fost prea târziu. Toti cei opt bărbaţi s-au 
sufocat, inclusiv tatăl lui Mary. Salvatorii au fost 
devastaţi. În timp ce cercetau locul, au observat că 
bărbaţii au murit aşezaţi în cerc. Privind mai 
îndeaproape, au descoperit că tatăl lui Mary avea o 
cărţulie în poală, deschisă la ultima pagină unde era 
explicat planul mântuirii.

Pe acea pagină i-a scris un mesaj special: 
“Draga mea Mary, când vei găsi acest mesaj eu voi fi 
împreună cu mama ta. Le-am citit celorlalţi de mai multe 
ori cartea pe care mi-ai dat-o, în timpul în care aşteptam să 
fim salvaţi. Speranţa noastră se stinge pentru viata aceasta 
– dar nu pentru cea viitoare. Am făcut aşa cum ne-a spus 
cartea şi ne-am rugat. Te iubesc şi într-o zi vom fi 
împreună în cer”. Vei ajunge şi tu în cer? Ştii sigur 
răspunsul? Poti ajunge. “V-am scris aceste lucruri ca să 
ştiţi că voi … aveţi viaţa veşnică”.
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Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?` Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`”

Dupa ce a citit acest text din Matei 25:34-40, a privit membrii bisericii si a povestit 
ce s-a intamplat in dimineata aceea chiar sub privirea lor nepasatoare. Multi au inceput sa 
planga si numeroase capete se plecau jenate…

Atunci pastorul spuse : “Astazi vad numai niste oameni adunati dar nu vad Biserica 
lui Hristos; lumea este plina de oameni dar nu are destui discipoli, urmasi ai lui Isus. CAND 
VETI DEVENI UCENICI ?” a intrebat dansul. Dupa un timp de tacere el a incheiat 
serviciul divin si a spus “La revedere…pe saptamana viitoare!” A fi crestin inseamna ceva 
mult mai mult decat un pricipiu pe care il aparati si la care tineti din obisnuinta. A fi crestin 
este ceva ce traiesti in realitate ( nu in teorie ) si impartasesti cu altii !!!

Pastor american deghizat in cersetor

Pastorul american Jeremiah 
Stepeek s-a mascat intr-un 
cersetor murdar si s-a dus la 
serviciul divin de dimineata in 
biserica de 10.000 de membrii 
unde trebuia sa fie prezentat ca 
fiind noul pastor al adunarii.

S-a plimbat in jurul bisericii timp de 
30 minute inainte de incepere si cum 
era o foarte mare afluenta de oameni 
care veneau la adunare doar un foarte 
mic procent de credinciosi l-au 
salutat pe cersetor. Unora le-a cerut 
cativa banuti pentru mancare…dar 
absolut nimeni nu i-a dat nimic.

„A intrat apoi in biserica si a incercat 
sa se aseze in fata, dar diaconii de 
serviciu i-au cerut sa se aseze in 

spate. A incercat sa salute sau sa vorbeasca cu oamenii din adunare, dar ei intorceau capul cu 
dezgust dupa ce il priveau din cap pana in picioare”, mentioneaza un membru al bisericii. 
Cum era el asezat in spatele imensei biserici, a inceput serviciul divin si imediat unul din 
responsabili s-a dus la amvon si a declarat ca este fericit sa faca un anunt important : “Si 
acum dorim sa prezentam Biserica noastra pastorului Jeremiah Steepek! ” Oamenii au 
inceput sa aplaude privind in jur curiosi si fericiti sa il cunoasca pe noul pastor…Cand 
cersetorul care a fost asezat in spate s-a ridicat si a inceput sa inainteze pe culoarul ce ducea 
spre amvon , toate aplauzele au incetat. Toti se uitatu cu stupoare la el. Dupa ce a ajuns in 
fata lor, a stat un moment in tacere apoi a luat microfonul si a spus : “Atunci Împăratul va 
zice celor dela dreapta Lui: Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-
a fost pregătită dela întemeierea lumii. Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi -a 

fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am 
fost străin, şi M'aţi primit; am fost 
gol, şi M'aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am 
fost în temniţă, şi aţi venit pe la 
Mine.`Atunci cei neprihăniţi Îi vor 
răspunde: ,Doamne, cînd Te-am 
văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să 
mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-
am dat de ai băut? Cînd Te-am văzut 
noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, 
şi Te-am îmbrăcat? 
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Citește zilnic din…Scriptură!    ...Ciprian Barsan

Este cartea ce mi-a schimbat viața. Nu am nici o 
teamă să afirm că este cea mai valoroasa carte de pe 
pământ -deoarece prin ea ne putem hotărî destinul 
veșnic… Biblia este o carte UNICĂ, UNITARĂ și 
UNIVERSALĂ. Biblia este darul lui Dumnezeu 
pentru noi oamenii. Scrisă pe trei continente ( Asia, 
Africa, Europa) Biblia include o varietate de tipuri 
literare (istorie, lege, poezie, tratate, pilde, alegorie, 
profeție) Biblia trebuie citita: cu frică și temere

de Domnul ( Ps. 111:10); Prov. 1:7); zilnic (Fap. 
17:11); cu rugăciune (Ps. 119:18,34); cu băgare de 

seamă (1Tim. 4:13); cugetând la ea (Deut. 6:6); împlinind-o (Ios. 1:8). Biblia este o carte 
credibilă. O dovedește: CONFIRMAREA arheologică, CONSECVENȚA cuprinsului ei, 
CONFIRMAREA EXTERNA. Doamne ajuta-mă să CITESC, CRED, Promisiunile Bibliei!

„Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, 
căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, și atunci 
vei lucra cu înțelepciune”(Iosua 1:8). Este unul din versetele motivatoare în a citi Biblia. 
Ce frumoase promisiuni și ce îndemn… Dacă vom cugeta asupra Cuvântului Domnului, 
atunci vom izbuti în toate lucrările noastre si vom lucra cu înțelepciune. Este foarte bine ca 
fiecare să pună timp zilnic deoparte ca să citească Biblia conform unui plan. În felul acesta, 
în fiecare an, este citită Biblia în întregime. Este momentul sa incepeti chiar acum.

Pe situl Bisericii IZVORUL VIEȚII din Reșița vei găsi un astfel de plan: 
http://www.izvorulvietii.ro


