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Catastrofă aeriană 
- „Dacă ar fi fost înţelepţi, ar înţelege, şi s-ar gândi la ce li se va 
întâmpla.“Deuteronom 32.29 -

Una dintre cele mai mari tragedii din istoria 
zborurilor s-a petrecut la 27 martie 1977 când, la 
ciocnirea a două avioane, au murit peste 593 de 
oameni. Numai 60 de pasageri au supravieţuit. 
Într-unul din avioane s-a aflat şi un bărbat 
credincios. El a povestit mai târziu despre acele 
clipe dramatice: „Eram înconjurat de oameni care 
au devenit făclii vii, ţipând de dureri şi groază. 
Dar ceea ce m-a mişcat mai mult a fost faptul că 
aceşti oameni Îl blestemau şi Îl înjurau pe 

D u m n e z e u  d i n  c a u z a  n e n o r o c i r i i  c a r e  d ă d u s e  p e s t e  e i . “
Acest supravieţuitor a adăugat încă ceva, care m-a întristat foarte mult şi m-a pus pe 
gânduri: „Oamenii rămân până la ultima suflare aşa cum sunt. Dacă nu se lasă 
schimbaţi înainte de moarte prin puterea lui Hristos, atunci nu o vor face nici în ultima 
clipă a vieţii lor.“

Acum dorim să întrebăm pe toţi cititorii: Dacă vă va lovi mâine o nenorocire, 
veţi fi pregătiţi să-L întâlniţi pe Dumnezeu? Dumnezeu vă iubeşte! Dumnezeu nu 
găseşte nicio plăcere în moartea păcătosului, ci vrea ca acesta să se întoarcă din calea 
lui şi să trăiască. „Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.“
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Ai stiut ca ... ?

La mijlocul secolului al XIX-lea erau adunate odată la Londra mai multe 
personalităţi. Printre inivitati era şi pe atunci cunoscutul predicator Cesar Malan. O 
tânără doamnă încânta auditoriul cu cântece minunate. După ce a încheiat 
prezentarea, predicatorul i s-a adresat: “În timp ce ascultam cântecele 
dumneavoastră, m-am gândit cât de frumos ar fi dacă v-aţi pune talentul în slujba 
Domnului Isus. În ochii lui Dumnezeu sunteţi un om păcătos. Între dumneavoastră şi o 
femeie foarte decăzută nu este nici o deosebire în faţa Lui. Dar sângele lui Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, vă poate curăţi de toate păcatele.” Cântăreaţa i-a dat un răspuns 
aspru, dar predicatorul a continuat: “Nu intenţionez să vă jignesc, dar mă voi ruga 
pentru dumneavoastră. Veniţi la Dumnezeu aşa cum sunteţi!”

În acea noapte, cântăreaţa nu a putut dormi. Cuvintele predicatorului sunau 
mereu în inima ei. Spre dimineaţă, cântăreaţa (era Charlotte Elliott) a căutat o bucată 
de hârtie şi, în timp ce pe obraji îi curgeau lacrimi, a scris cunoscutele versuri: “Aşa cum 
sunt la Tine vin, / Putere n-am, Tu-mi fii sprijin, / Mă spală-n sângele-Ţi divin: / O, 
Mielule, eu vin, eu vin!”

Aşa cum sunt la Tine vin.
Putere n-am, Tu-mi fii sprijin,
Mă spală-n sângele-Ţi Divin,
O, Mielule, eu vin, eu vin!
De îndoieli sunt apăsat,
De ispitiri împresurat,
Slăbit, de valuri mult purtat,
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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O, Mielule, eu vin, eu vin!
Aşa cum sunt de rătăcit,
La Tine vin să fiu scutit,
Să fiu bogat şi fericit;
O, Mielule, eu vin, eu vin!
Aşa cum sunt, Tu mă primeşti,
Păcatul nici nu-mi aminteşti,
Crezând ţie mă mântuiesc,
O, Mielule, eu vin, eu vin!

PROGRAMELE DIVINE

Duminică 12 MAI 
- dimineaţa 09:00-12:00 - Mat.5:27-32
- după-masa 18:00-20:00 – tineret
Miercuri 15 MAI – 18:00-20:00 Ps.20 
Vineri 17 MAI – 17:00 – rugăciune
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Să confunzi naşterea din nou cu religia e prea periculos …

Fără naşterea din nou nu vezi şi nici nu intri în Împărăţia lui Dumnezeu. Religie 
înseamnă să cunoşti despre Dumnezeu. Naştere din nou înseamnă să Îl cunoşti pe 
Dumnezeu. Religie: să vorbeşti despre Dumnezeu. Naştere din nou: să vorbeşti cu 
Dumnezeu. Religie: să nu ştii sau doar să speri că vei merge în Rai. Naştere din nou: să 
ştii că sigur vei merge în Rai. Ştii că păcatele îţi sunt iertate. Ştii că o schimbare radicală 
s-a petrecut în viaţa ta. Rectorul unei universităţi de teologie a afirmat: “Există o mare 
diferenţă între alb-spălat şi alb-spoit“.

Să confunzi botezul cu naşterea din nou, tot periculos este. Nu botezul 
mântuieşte, nici religia, ci doar relaţia cu Isus Hristos prin Revelaţia lui Hristos. Doar 
asta aduce naşterea din Dumnezeu. La naşterea din nou se petrec nişte miracole 
formidabile. Sunt botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu se coboară în viaţă mea. Duhul 
Sfânt devine Stăpânul … tot El începe să mă călăuzească … devin duhovnicesc. Ce îi 
place Domnului începe să îmi placă şi mie. Iubesc ce iubeşte Dumnezeu şi urăsc ce 
urăşte El. La naşterea din nou, natura lui Dumnezeu devine natura mea.

Să confuzi credinţa cu credulitatea e prea periculos …

Să confunzi credinţa cu auto sugestia sau cu speranţa e foarte grav. Auto 
sugestie înseamnă să te bazezi pe tine şi să îţi repeţi mereu aceleaşi cuvinte. 
Credulitatea nu este credinţă, ci naivitate şi copilărie, ba chiar şi prostie. Însă chiar 
credinţa … în ea însăşi, nu-i importantă. În credinţa autentică obiectul credinţei e cel 
mai important. Credinţa reală: să te bazezi pe Dumnezeu şi Cuvântul Său. Să-L iei pe 
Dumnezeu pe Cuvânt. Să te încrezi în ceea ce spune Dumnezeu şi să aplici la viaţă ta. 
Credinţa reală este o totală independenţa de Dumnezeu. Iar dependenţa această 
devine supranaturală în manifestările ei. Singurele virtuţi care mişcă inima lui 
Dumnezeu sunt pocăinţa şi credinţa. Nici neprihănirea sau moralitatea personală, nici 
efortul şi nici educaţia, nu Îl impresionează pe Dumnezeu … ci credinţa. Credinţa reală 
înseamnă să te supui lui Dumnezeu după ce El ţi-a vorbit.

De exemplu, chiar dacă nu credem în faptele Crucii, ele rămân reale ca 
intodeauna, numai că ele, pentru noi sunt lipsite de valoare. Credinţa nu face reale 
aceste lucruri – ele deja sunt reale; credinţa însă le aplică şi astfel le face reale în trăirea 
noastră.

Oamenii cu credinţă dezvoltă încă un văz, un văz primar. Ei, în circumstanţe şi 
dincolo de circumstanţe îl văd pe Dumnezeu şi se relaxează cât mai mult. Credinţa 
autentică alungă credulitatea şi aduce credibilitatea. Credinţa autentică mă face nu 
credul, ci credincios şi credibil.
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Cum auzim?
- „Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc.“  Ezechiel 33.32-

În apa caldă a Oceanului Indian făceau baie şi înotau mulţi oameni. Deodată 
sună sirena. Nu departe de ţărm a fost observat un rechin. Aceşti peşti răpitori atacă şi 
oameni. Fără să ţină seama de semnal, un înotător continuă să înoate în larg. Rechinul 
se deplasa spre el. Atunci oamenii au început să arunce cu pietricele. Au reuşit să 
atragă atenţia înotătorului. Acesta a înţeles că era vorba de ceva neobişnuit şi s-a întors 
la ţărm. Acolo a aflat de pericolul spre care înota. El le-a mulţumit mult oamenilor 
pentru străduinţele lor de salvare şi a explicat: „Eu sunt surd.“

Există şi alţi „surzi“ care se află în pericol. Este vorba despre toţi cei care au 
auzit chemarea lui Dumnezeu pentru întoarcerea şi primirea mântuirii în Domnul Isus, 
dar care nu au reacţionat la aceasta. Aceşti „surzi“ sunt avertizaţi. Dumnezeu spune: 
„Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, … de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo 
nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza… Atunci mă vor chema, şi 
nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi“ (Proverbe 1.24-28). Astăzi, El Se lasă 
găsit ca Dumnezeul-Mântuitor; dar nimeni nu poate să ştie dacă aşa va fi şi mâine

O vedere asupra ceea ce esti

Bob este un “vânător de creiere”, o persoană care caută fără scrupule şi 
angajează directori de corporaţie pentru alte firme. Îmi explica într-o zi cum decurge 
un interviu cu un posibil director. “Josh, când găsesc directori executivi pe care doresc 
să-i cunosc, îmi place să-i dezarmez. Îi poftesc în birou şi le ofer ceva de băut. Apoi îmi 
dau jos haina, îmi desfac un pic nodul de la cravată şi-mi pun picioarele pe masă. Îi 
întreb de ceea ce îi interesează: sport, drumeţii, cărţi, familie şi multe altele de acest 
gen. Când îi văd relaxaţi şi total lipsiţi de apărare, mă aplec în faţă, mă uit drept în ochii 
lor şi îi întreb: 'Care este scopul tău în viaţă?' Habar nu au ce să răspundă”.

Bob continua. “Un posibil candidat pe care l-am întrebat zilele trecute m-a 
surprins, pe bune. Îmi ţineam picioarele pe birou şi vorbeam cu el despre fotbal. Era 
foarte relaxat. L-am atacat cu întrebarea mea capcana: 'Care este scopul tău în viaţă, 
Nathan?' Nathan, fără să clipească, mi-a răspuns: 'Scopul meu este să mă duc în rai şi 
să iau cu mine câte persoane pot'. Pentru prima dată în toată cariera mea am rămas 
mut de uimire!”

http://www.facebook.com/izvorul.vietii
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