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loan notează: “Surorile au 
trimis la Isus să-i spună: “Doamne, 
iată că acela, pe care-l iubeşti, este 
bolnav”. Cineva s-a dus la Domnul 
Isus în numele lui Lazăr şi, fiindcă 
s - a u  d u s ,  I s u s  a  răs p u n s .  
Vindecarea nu a avut loc în mai 
multe zile, dar a început în 
momentul în care Domnul a fost 
chemat în ajutor. Te-ai întrebat 
vreodată unde merg rugăciunile 
tale? “S-a făcut în cer o tăcere … 

Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă din aur … cu 
rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul din aur, care este înaintea scaunului de domnie. 
Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu 
rugăciunile sfinţilor” (Apocalipsa 8:1-4). De ce s-a făcut tăcere în cer? Deoarece cineva se 
ruga! Cerul se opreşte pentru a asculta rugăciunea cuiva ca tine. 
Rugăciunile tuturor sfinţilor s-au ridicat la Dumnezeu. Nu e extraordinar? Cuvintele tale 
nu se vor opri până nu vor ajunge la inima lui Dumnezeu, deci roagă-te în continuare. Să 
remarcăm că prietenul care s-a dus la Isus în numele lui Lazăr a spus: “Doamne, iată că 
acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. Apelul lui nu s-a bazat pe dragostea imperfectă a celui 
aflat în nevoie, ci pe dragostea desăvârşită a lui Isus. El nu a spus: “Acela care te iubeşte 
este bolnav”. El a spus: “Acela pe care-l iubeşti este bolnav”. E diferit. Puterea rugăciunii 
nu depinde de virtutea celui ce se roagă, ci de dragostea neschimbătoare a celui ce aude. 
Nu te bucuri? Poate ai multe slăbiciuni, poate nu înţelegi taina rugăciunii, dar un lucru e 
limpede: acţiunea începe în cer când cineva de pe pământ se roagă.
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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.

Roxana Martin
Cristina Olariu

B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

Biblia spune în Iov 34:21 "Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii 
fiecăruia."

"Din perspectiva Bisericii, semne bune anul are: numărul 2013, al unităţii şi al 
plinătăţii. 
„Ignoranţii vor specula cifra 2013 şi vor găsi de cuviinţă să inflameze societatea noastră 
că vom avea un an nefast... Creştinii au trecut în noul an 2013 cu rugăciune şi cu 
speranţa că anul care a început va fi mai rodnic. În vreme ce afară se detonau tone de 
artificii, în toate bisericile, preoţii şi creştinii au înălţat rugăciune de mulţumire pentru 
roadele din 2012. Din 2000, la cumpăna dintre ani, credincioşii vin în biserici să-şi 
sfinţească inimile şi să înceapă un nou drum cu Hristos...”
Părintele Casian al Dunării de Jos, Biserica Ortodoxă

”Biserica propune pentru anul 2013, tuturor celor ce caută evlavia, să trăiască având 
mereu ca obiectiv viața după modelul lui Cristos. Poate părea pretențios acest deziderat, 
poate părea o țintă greu de atins, dar până la urmă asta e tot ceea ce așteaptă Dumnezeu 
de la noi.
Suntem oameni obișnuiți, avem mult de luptat cu noi înșine, dar încă din veșnicie 
Dumnezeu și-a propus ca scop formarea unui popor care să trăiască după modelul divin, 
un popor care să poarte chipul lui Cristos : ”Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai 
dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să 
fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.”  (Romani 8:29)
O astfel de trăire îi aduce glorie lui Dumnezeu, iar nouă satisfacția de a fi tot mai mult 
asemănători Lui. Este o viață de împliniri spirituale nebănuite. De fapt este și o obligație 
pe care Cuvântul lui Dumnezeu o trasează celor ce au pretenția că sunt ai lui Cristos: 
”Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6)
Nu trebuie să fii savant ca să știi că vei trăi tot mai asemănător cu cei cu care petreci cel 
mai mult timp. De aceea în acest an suntem chemați să petrecem timp cu Isus, spre a 
căpăta tot mai mult un chip asemănător cu al Lui și să facem din viața noastră o viață 
asemenea vieții sale pământești.

Să trăim cu Isus, ca să fim ca Isus!”

PROGRAM IZVORUL VIEȚII: 

Duminica 20 ianuarie 
dimineaţa - ora 09:00-12:00, Text: Ioel 2:26-32                            
după-masa - ora 18:00-20:00 1Tim 1:1-10

Miercuri 23 ianuarie  seara - 18:00-20:00 Ps.4
Vineri 25 ianuarie - rugăciune - 17:00-19:00

, Text: 
, Text: 

În acceastă săptămână ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători vii pentru împărăţia Lui!

Directioneaza 2% din impozitul tău pe 
venit Bisericii Izvorul Vieții!

Sistemul “2%” permite contribuabililor 
persoane fizice să redirecționeze 2% din 
impozitul lor anual către o organizație 
neguvernamentală. Acum cetațenii 
României au posibilitatea să decidă în mod 

direct ce se întâmplă cu o parte din impozitul lor. Dacă 
nu folosiți această opțiune, suma respectivă rămâne 
statului. Obține mai multe informații sau cere formularul 
230 de la casieria bisericii.

Mulțumim tuturor celor care în anii trecuți au 
redirecționat 2%  din impozitul lor catre Biserica Izvorul 
Vieții din Reșița!
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Tema noastră va deveni mult mai relevantă 
printr-o ilustrație. În timpul celui de-al doilea Război 
Mondial, într-un spital din Africa de Nord, un doctor 
din cadrul Armatei Britanice, în fiecare dimineață, 
făcea inspecția pacienților care stăteau întinși pe tărgi, 
direct pe nisip. În fiecare dimineață medicul aborda pe 
fiecare pacient cu aceleași două propoziții. Prima era: 
,,Bună dimineața, cum te mai simți? », iar a doua: « 
Arată-mi limba! » Medicul acorda o foarte mică 
atenție răspunsului la prima întrebare, dar când 
pacientul scotea limba, medicul se uita foarte atent la 
ea, apoi formula diagnosticul cu privire la starea 
pacientului. Cred că și Dumnezeu face cam același 
lucru cu noi. Dumnezeu poate ne întreabă « Cum te 
mai simți? » și poate că noi Îi spunem părerea noastră 
cu privire la starea noastră. Dar cred că lucrul următor 
pe care Dumnezeu îl spune, metaforic, este: « Arată-
mi limba! » Iar când Dumnezeu Se uită la limba 

noastră, abia atunci Își formează propria părere asupra adevăratei noastre stări spirituale. 
Starea limbii tale este un ghid foarte sigur cu privire la starea ta spirituală.

       În Scriptură există mai multe pasaje care demonstrează existența unei legături 
directe între inimă și gură (Matei 12:33-37). Isus se referă la inimă ca la un pom și la 
cuvintele care ies din gură ca la roadele acestuia. Iar felul cuvintelor care ies din gura 
noastră vor indica starea inimii noastre. Dacă inima este bună, atunci din gură vor ieși 
cuvinte bune. Dar dacă inima este rea, atunci din gură vor ieși cuvinte rele.

       Haideți să vedem acum când limba este bolnavă de ce suferă ea defapt. Care 
sunt bolile ei posibile?

       1) VORBIREA EXCESIVĂ
       Aceasta este o boală larg răspândită și pe care oamenii o consideră foarte 

normală, deși lucrurile nu stau așa (Proverbe 10:19). Folosirea prea multor cuvinte este 
semnul că ai de-a face cu un nebun (Eclesiastul 5:3). Care este rădăcina problemei? Lipsa de 
înfrânare (Iacov 3:8). Vorbirea excesivă este un indiciu sigur că inima acelei persoane nu 
are odihnă.

       2) CUVINTE PROSTEȘTI SAU NEFOLOSITOARE  (MATEI 12:36)
       Afirmația Domnului Isus din Matei 5:37 este o afirmație uimitoare. Dacă 

spunem mai mult decât ceea ce trebuie să spunem, atunci exagerările, relatările inutile sau 
excesul în vorbirea noastră vin de la cel rău. Dacă nu vrei să spui un lucru exact așa cum este 
atunci nu-l spune.

       3) BÂRFA  (LEVITIC 19:16a)
 Cuvintele prostești, neadevărate, exagerate sau răutăcioase sunt bârfe. 

Una dintre descrierile făcute lui Satan în Biblie este aceea că el este un defăimător, un 
calomniator. Dacă vorbești de rău sau spui povești despre cineva, faci defapt lucrarea 
diavolului în locul său. Nu numai că trebuie să avem grijă să nu răspândim bârfele, ci avem 
și responsabilitatea de a nu accepta bârfele (Pvb.18:8).

       

                                                                                    Sora Marcela

Are limba ta nevoie de vindecare?             Partea 1
"Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 

gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde."                       
Ieremia 29:11

Probabil că nu a existat nici un creştin care să fi suferit mai mult decât cei pe care ni 
descrie Biblia (de exemplu Pavel). În 1 Corinteni 11:23-33, Pavel ne povesteşte despre 
multe momente grele din viaţa lui. Adesea a fost aruncat în închisoare pentru că a spus 
oamenilor despre Domnul Isus. A fost bătut de multe ori. A avut parte de naufragii şi 
situaţii disperate pe mare. A fost atacat de bandiţi. A fost acuzat pe nedrept că a făcut 
lucruri rele. Viaţa lui a fost mereu în pericol. Spre sfârşitul vieţii a fost legat în lanţuri într-o 
închisoare rece şi umedă. În cele din urmă, a fost omorât pentru că era creştin. A fost oare 
Pavel nemulţumit sau şi-a plâns de milă? Nu, ci el a mulţumit lui Dumnezeu! În celula 
întunecată din închisoare, Pavel a scris următoarele cuvinte: „Bucuraţi-vă totdeauna, în 
Domnul“ (Filipeni 4:4). Cum a putut Pavel să se bucure? El ştia că Dumnezeu era în control. 
E l  s - a  î n c r e z u t  î n  D u m n e z e u ,  i n d i f e r e n t  d e  s i t u a ţ i a  î n
care s-a aflat. Dar tu? Eşti mulţumitor, chiar şi în momente grele? Nu începe să cârteşti, să 
fii nemulţumit sau să-ţi plângi de milă, ci fii mulţumitor. Cum? Aminteşte-ţi tot ce a făcut 
Dumnezeu pentru tine. Mulţumeşte-I că este în control şi că este alături de tine ca să te 
ajute.

Deobicei renunţi uşor? Un om care renunţă uşor este un om care nu continuă 
atunci când ceva este greu sau incomod. O asemenea persoană se descurajează gândindu-
se că nu va reuşi niciodată. Nu renunţa! Perseverează! Să perseverezi înseamnă să mergi 
înainte chiar dacă treci printr-o perioadă grea, adică să nu renunţi. Biblia ne vorbeşte 
despre un om pe nume Neemia, căruia Dumnezeu i-a dat o lucrare mare de făcut. Zidul din 
jurul Ierusalimului fusese dărâmat de duşmani. Neemia conducea lucrările de refacere a 
zidului imens. După ce a început lucrarea, au apărut multe probleme. Neemia s-a 
confruntat cu teamă şi descurajare, dar a perseverat până când zidul a fost terminat! Vor fi 
perioade grele în viaţa ta, când vei fi ispitit să renunţi. Poate că te compătimeşti şi ai 
impresia că este prea greu să fii creştin, dar Dumnezeu îţi poate da perseverenţă. 
Dumnezeu are planuri minunate pentru tine. El doreşte să te încrezi în El, în timp ce El Îşi 
împlineşte planurile în viaţa ta. Nu descuraja! Nu renunţa! Continuă! Dumnezeu spune: 
„Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea 
de oboseală [nu vom renunţa]“ (Galateni 6:9).

Roagă-te la Dumnezeu să te ajute să perseverezi, chiar şi prin 
momentele grele când simţi că vrei să renunţi. 

MAXIME...

Dumnezeu NU lucrează cu oameni speciali, ci face LUCRĂRI SPECIALE, cu 
oameni simpli.

Nu renunța la visul tău căci există un Dumnezeu care, atunci când ajungi la capatul 
puterilor, îți va da noi puteri, dar tu, continuăți drumul plin de speranță și credință!

În ochii oamenilor unii oameni au valoare şi alţii au mai puţină valoare, dar în ochii 
lui Dumnezeu toţi oamenii au o valoare imensă.


