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Mai aveau puţin şi luau în stăpânire Canaanul, ţara promisă.
Însă din cauza unei persoane, toată tabăra a stat pe loc şapte zile. O nimica toată pe lângă cei 40 de ani 
pierduţi în pustiu. Tot din cauza răzvrătirii şi a limbii neastâmpărate. Abia după vindecarea Mariei de 
lepră, poporul Israel a putut continua drumul. De câte ori nu batem şi noi pasul pe loc azi, din cauza 
vreunui păcat izolat sau răspândit... Din cauza leprei care nu se vede cu ochiul liber...

Am vorbit în ediţiile trecute despre gândul, ochiul şi limba rea. Dacă ne-am verificat cu 
sinceritate am văzut cât de mult sau de puţin suntem afectaţi. Întotdeauna Dumnezeu constată, 
mustră, dar la urmă dă soluţii pentru reabilitare, ridicare, curăţire şi vindecare.

În Levitic cuvântul “sfânt” apare de peste 80 de ori. Ni se arată caracterul sfânt al Domnului. 
„Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt!”

Orice proces de curăţire începe în primul rând cu mărturisirea păcatului. În vechime 
fiecare mărturisire trebuia însoţită de jertfă de sânge.
Astăzi, la fiecare mărturisire de păcat participă nevăzut sângele sfânt care a curs o dată pentru 
totdeauna. Sângele Lui ne curăţeşte de orişice păcat. Pasul imediat următor este căinţa sinceră şi 
renunţarea la păcat.

La proorocul Isaia care s-a recunoscut ca un om cu buze necurate, curăţirea s-a făcut prin 
foc. A venit îngerul cu un cărbune aprins şi i-a atins buzele. Rezultatul – nelegiuirea îndepărtată, 
păcatul ispăşit. Abia apoi Isaia a intrat în slujbă. O asemenea terapie ne-ar fi şi azi de folos, în special 
proorocilor.

Isus a atins limba surdomutului şi ochii orbului cu scuipatul Său, vindecându-i instantaneu. 
Citim în Ioan 15:3 –  “Acum sunteţi curaţi din pricina Cuvântului”. Mulţumim, Doamne, pentru 
Cuvânt! Apocalipsa 3: 18 ne îndeamnă să ne luăm doctorie pentru ochi.

În Fapte 15:9 ni se spune ca Domnul le-a curăţit inimile prin credinţă, iar 1Petru 1:22 spune 
că prin ascultarea de adevăr ne-am curăţit sufletele prin Duhul.
Însă toate acestea vor rămâne vorbe de lemn dacă în noi nu arde dorinţa sinceră de curăţire. Oare în 
mândria noastră am accepta ca Mântuitorul să ne atingă limba şi ochii cu scuipatul Sfânt? Sau mai 
degrabă L-am întreba dacă Şi-a adus mănuşile de unică folosinţă... Domnul să ne ajute să ne smerim. 
Doar atunci această putere care iese din gura Domnului va avea efect creator şi restaurator.
....şi voi fi mai alb decât zăpada !

... rubrica femeii continuare din pagina 2

 Principiile Împărăției lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Toți cei ce doresc să 
trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi fericiți. „Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului 
că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile 
Lui, și vei asculta de glasul Lui.”---„Și azi, Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, 
cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui” (Deuteronom 26:17,18). Ce legământ 
minunat a făcut Domnul cu noi! El e un Dumnezeu credincios, sfânt și drept. Și noi trebuie 
să ne ținem legământul în sfințenie; și ce promisiune va îndeplini El!

FERICE DE:
1.TOȚI CÂȚI SE ÎNCRED ÎN EL (PSALMUL 2:12);
2.CEI CE PĂZESC LEGEA (PSALMUL 106:3);
3.CEI CE ÎNFĂPTUIESC DREPTATEA (PSALMUL 106:3);
4.CEI CE PĂZESC PORUNCILE LUI (PSALMUL 119:2);
5.CINE ARE MILĂ DE CEI NENOROCIȚI (PROVERBE 14:21);
6.TOȚI CEI CE NĂDĂJDUIESC ÎN EL (ISAIA 30:18);
7.OMUL CARE GĂSEȘTE ÎNȚELEPCIUNEA;
8.OMUL CARE CAPĂTĂ PRICEPERE (PROVERBE 3:13).

Editorial  - Beniamin Crăciun / Variaţiuni pe aceeaşi temă III - Curăţirea

... continuare  interviu din pagina 3

Am reuşit să mă întorc, m-am gândit să-mi revin puţin şi stând cu 
ochii închişi, mi-a venit în gând cântarea „Aştept în tăcere 
răspunsul tău, Doamne”, şi am început să cânt în gând această 
cântare de mai multe ori, apoi m-am oprit şi am stat liniştită, să 
nu fac mişcări pentru că erau prea dureroase. Stând pe spate am 
simţit o atingere, cum ar fi tras peste mine ceva foarte fin, o 
mahramă care mi-a atins faţa, şi până în tălpi am simţit, deşi 
eram acoperită cu o plapumă groasă. Am început să mă simt mai 
uşoară, şi am început să mă pipăi, nu mă mai durerea nimic. 
„Doamne cât de bun ai fost cu mine”, nu puteam să cred. M-am 
ridicat în picioare să văd dacă pot să merg singură şi, da, am putut 
să merg! După o perioadă de aproximativ o lună, Dumnezeu nu 
mi-a luat jumătate din durere, El mi-a luat-o pe toată. Mare şi 
minunat Dumnezeu avem! Binecuvântat să fie El!
Dumnezeu ne ascultă: mare putere are rugăciunea, cea care vine 
dintr-o inimă curată.
R.: Sora Estera, vă mulţumesc pentru că vi-aţi făcut 
timp să ne împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră.

Pe data de 27.02.2012 la ora 18:00 va vea loc prima 
intâlnire a famililor tinere din Biserica Izvorul Vieții. 
Dacă ai până în 20 de ani de când ai spus DA la bine și la 
rău, în bogăție și în sărăcie, prin bucurii și necazuri și 
dacă nu ti-ai schimbat părerea considerând căsătoria un 
drum cu sens unic esti așteptat la un timp de părtășie prin 
rugăciune, cântare și socializare într-un cadru spiritual în 
incinta bisericii.

Echipa de redacție
Adina Radu
Roxana Martin
Gușă Marcela
Baiaș Lidia
Crăciun Beniamin
Indrieş Cristian

Corectură
Irina Briscan-corector 
gramatical
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Dani Hârtie
Daniel Trotea

Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactați 
sau să le depuneți într-un 
plic în cutia poștală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulțumim.

Păstrează ochii fără vină, o clipă nu-i lăsa furaţi,
Plutind pe valul greu de tină, stă nufărul ca o lumină,
Păstrează ochii fără vină, mereu pentru Isus curaţi.

Păstrează pentru El urechea, să n-o laşi pradă nimănui,
O şoaptă, cea dintâi, străvechea, a smuls din Paradis perechea,
Păstrează pentru El urechea sfinţită pentru glasul Lui.

Păstrează buzele curate, potir de rugi şi de cântări,
Jertfind un trup mai sfânt ca toate Isus ne vrea ca nestemate,
Păstrează buzele curate să-L poţi primi cu sărutări.

Păstrează inima ascunsă, să nu fi de săgeţi răpus;
Sub pavăza cea nepătrunsă, sub stropi din coasta Lui 
străpunsă,



Interviu cu sora Lazăr Estera / reporter Adina Radu 

R.: Sora Estera, ce vârstă aveţi?
L.E.: În vară împlinesc şaizecişicinci de ani.
R.: Ultima perioadă nu a fost una uşoară pentru dumneavoastră. Puteţi să ne 
povestiţi prin ce aţi trecut?
L.E.: Cu două luni în urmă m-am bucurat de evenimentul pe care-l aşteptam de multă 
vreme: deschiderea bisericii, şi apoi o săptămână de evanghelizare. M-am rugat împreună 
cu soţul meu pentru păstorii care vor fi puşi aici şi am spus Domnului să pună El un om după 
inima lui Dumnezeu. Dar pe zi ce trecea bucuria mea se ofilea.  Au început nişte probleme de 
sănătate care s-au făcut tot mai mult simţite şi toate dureroare. Am alergat la doctori, am 
făcut fizioterapie, după care am zis că e puţin mai bine. Doctoriţa mi-a spus să mai fac în 
continuare fizioterapie, că e nevoie de douăsprezece zile, şi am început să fac, dar cu fiecare 
zi îmi era tot mai rău şi nu mai puteam să merg.  Ea mi-a spus: „Femeie, du-te la spital că eşti 
tare bolnavă. După atâtea zile de fizioterapie, trebuia să-ţi treacă, sigur ai ceva la plămâni 
sau la intestine”. După încă trei zile m-am dus iar la doctoriţă şi i-am spus situaţia mea. Ea a 
pus că îmi va face o procedură cu laser, continuăm şi cu fizioterapia şi o să îmi treacă. Dar nu 
a fost aşa, pentru că Dumnezeu avea planul Lui şi trebuia să trec pe-aici. Mărit să fie Numele 
Domnului!
Am venit de la Cina Domnului şi m-am întors tot bolnavă. Am început să îmi pun tot felul de 
întrebări. Ce s-a întâmplat? Unde am greşit? Şi nu primeam nici un răspuns. Durerile au fost 
tot mai mari şi nu puteam rezista fără trei calmante pe zi, care mă slăbeau de toate puterile. 
În lupta asta a mai venit altă problemă, pentru că e scris că un val cheamă un alt val. O viroză 
respiratorie, două săptămâni de tuse puternică mi-a făcut spatele un cuptor care mă ardea şi 
orice mişcare era foarte dureroasă. După a doua zi de evanghelizare m-am gândit să spun şi 
eu la asistenta şi la doctoriţă despre Dumnezeu, le cunoşteam bine, dar nu le-am spus 
niciodată nimic despre Dumnezeu, şi ce ar fi chiar să le chem la biserică, pentru că era o 
ocazie bună. Am pus în geantă Noul Testament şi un mic cadou ca să îmi primească Noul 
Testament. M-am dus, am dat darul şi le-am spus despre Dumnezeu şi le-am făcut invitaţia. 
Asistenta mi-a promis că va veni la biserică, doctoriţa, însă, mi-a spus că nu are timp.
M-am gândit acuma că am făcut ce trebuia să fac şi că am să mă fac bine, dar nu s-a întâmplat 
nimic. Aşa că a venit un alt val mai puternic care m-a pus la pat. Nu am mai făcut nici terapie, 
asta pentru că nu mai puteam; soţul mă ducea la baie, iar patul îmi era ca un cuptor care îmi 
ardea spatele, piciorul stâng mă deranja şi el. Nu mă mai puteam întoarce în pat, eram foarte 
necăjită văzându-mă cum am ajuns şi ce dureri aveam. Stăteam  cu faţa la perete şi m-am 
gândit la împăratul Ezechia care s-a întors la perete ca să-i spună Domnului ce lucruri bune a 
făcut el ca să mai primească o graţiere, să-i lungească zilele, dar eu n-am lucruri cu care să mă 
pot lăuda înaintea Domnului, dar am început să-i spun Domnului slăbiciunile mele, ce 
trebuia să fac şi nu am făcut, tot ce am simţit i-am spus Domnului. Atunci am început să-l 
rog, să-l implor, cu o inimă zdrobită să se îndure de mine şi dacă trebuie să sufăr, să-mi ia 
jumătate din dureri, ca să le pot duce, poate este o încercare, o pedeapsă... Simţeam că inima 
o să-mi crape, în gât aveam un nod, nu aveam destul aer. „Doamne cât de mare eşti şi cum te-
ai îndurat de mine!”, nu ştiu cât de lungă a fost rugăciunea mea, dar a fost până la epuizare. 
Când am terminat  de spus Domnului, m-am simţit foarte slăbită şi m-am gândit să mă 
întorc, dacă pot, puţin pe spate, că patul era un foc care îmi ardea tot corpul. 

....interviul continuă în pagina 4

4. Sora Buda Mihaela Alina şi familia sa;
5. Familia Buţă Ştefan;
6. Sora Budarcea Florica şi familia sa;
7. Familia Brădean Marius;

Rubrica femeii... FERICIREA / Guşă Marcela

Orice om în existența lui pe acest pământ caută, ca prin tot ceea ce face, să-și clădească 
fericirea. Atâta muncă, atâta trudă,
atâtea încercări eșuate; în fond fericirea, există, nu trebuie construită. Dacă omul nu s-ar rușina cu 
Dumnezeu, ar avea încredere
în El și ar căuta să-L cunoască, citindu-I scrisoarea de dragoste pe care ne-a trimis-o nouă tuturor: 
BIBLIA. Ar descoperi atunci
că:  „...fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El.”(ECLESIASTUL 8:12)
    Din Matei, capitolul 5, aflăm care sunt oamenii fericiți. Cuvântul FERICE se referă la starea 
binecuvântată a acelora care, datorită relației lor cu Hristos și Cuvântul Său, primesc Împărăția lui 
Dumnezeu, care include iubire, atenție, mântuire și prezența zilnică. Există anumite cerințe dacă 
vrem să primim binecuvântările Împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să ne călăuzim după modalitățile 
și valorile descoperite de Dumnezeu și nu după cele ale lumii.
    FERICE DE:
1)CEI SĂRACI ÎN DUH
     Această stare reprezintă recunoașterea că, din punct de vedere spiritual, avem nevoie de viața, 
puterea și harul susținător al Duhului Sfânt.
2)CEI CE PLÂNG
     „A plânge” exprimă starea de mâhnire din cauza slăbiciunii noastre, din cauza lucrurilor care Îl 
mâhnesc pe Dumnezeu. Înseamnă să fim îndurerați în sufletele noastre, din cauza păcatului, a 
imoralității și cruzimii manifestate în lume. Cei care plâng sunt mângâiați, primind de la Tatăl 
neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.
3)CEI BLÂNZI
     Cei smeriți și supuși lui Dumnezeu sunt mai preocupați de lucrarea lui Dumnezeu și de poporul 
Lui, decât de ceea ce li s-ar putea întâmpla lor personal. Cei blânzi, nu cei agresivi, vor moșteni 
pământul.
4)CEI MILOSTIVI
     Cei milostivi doresc cu sinceritate să micșoreze suferința pricinuită din cauza păcatului sau a 
durerii, aducându-i pe cei atinși de ea, la harul și ajutorul lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Dovedind 
milă față de alții, vom avea parte de milă.
5)CEI ÎMPĂCIUITORI                                                                                                                                                                         
 Împăciuitorii sunt cei care s-au împăcat cu Dumnezeu, au pace cu El prin cruce. Ei se luptă prin 
mărturia și viața lor să-i aducă și pe alții, inclusiv pe dușmanii lor, la starea de pace cu Dumnezeu.                                                                                
 6)CEI CU INIMA CURATĂ                                                                                                                                                                  
 Cei cu inima curată sunt aceia care au fost eliberați de păcat, prin harul lui Dumnezeu și acum se 
străduiesc să fie pe placul lui Dumnezeu și asemeni Lui. A-l vedea pe Dumnezeu înseamnă a fi copilul  
Lui și a locui în prezența Lui și acum și în Împărăția viitoare.                                                                                                                                                                                 
BIBLIA ne vorbește despre multe alte posibilități de a putea ajunge la starea de fericire în prezența lui 
Dumnezeu. Dacă suntem atenți la ele vom vedea că toate au o strânsă legătură și vom putea înțelege că 
fericirea nu o poți afla, nu o poți simți decât în prezența lui Dumnezeu. Orice om care în trecut nu L-a 
cunoscut pe Dumnezeu, dar a ajuns să-L cunoască, mărturisește acest lucru: STAREA DE FERICIRE 
ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU NU ESTE, NU POATE FI TRECĂTOARE!       
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1. Familia Brânzan Nicolae;
2. Sora Brudaşca Rafila şi familia sa;
3. Sora Bunescu Viorica şi familia sa;

Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
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