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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

DESPRE CREŞTEREA SPIRITUALĂ
“Să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre”

(Romani 12:2)
Te lupţi cumva cu o 

problemă personală, crezând că 
:”dacă trec peste asta, totul va fi 
bine?” Ei bine, am o veste bună şi 
una rea. Vestea bună e că prin harul 
lui Dumnezeu poţi trece peste ea. 
Vestea rea e că după ce ai trecut de 
această problemă, o alta aşteaptă să-
i ia locul. Mereu vei lucra la ceva. 
Creşterea spirituală este o activitate 
în desfăşurare. Şi ea nu apare prin 
e fo r t  omenesc ,  p r in  au to -

condamnare sau prin activităţile pline de teamă ale trupului. Ea apare ca rezultat al 
petrecerii timpului în rugăciune şi prin înnoirea zilnică a minţii prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Când eşti de acord cu Dumnezeu, crezând că ceea ce spune El este adevărat, 
schimbarea se întâmplă automat. Începi să gândeşti diferit, să vorbeşti diferit şi să te 
comporţi diferit. 

Ai răbdare cu tine, este un proces care se dezvoltă în etape. Ai crezut cumva că ceva 
nu e în regulă cu copilul tău pentru că nu a putut merge perfect la primele încercări? Nu, ci 
te-ai bucurat de fiecare dată când a făcut un pas. Când a căzut, l-ai ridicat. Când s-a murdărit, 
l-ai spălat şi l-ai încurajat să mai încerce o dată. Nu ai încetat niciodată să te ocupi de el! Şi 
Dumnezeu face la fel cu noi. El nu se mânie pentru că nu “ai ajuns”, El se bucură că mergi 
înainte, străduindu-te să rămâi pe cale. Este datoria lui Dumnezeu “… slava … (în) slujba 
Duhului” (2 Corinteni 3:8). Dacă ai putea rezolva lucrurile singur, nu ai mai avea nevoie de 

ajutorul Lui. Aşa că în loc să te oboseşti tot mai mult şi mai 
mult, începe să te sprijini tot mai mult pe Dumnezeu şi “vei 
merge din putere în putere” (Psalmul 84:7). 

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 15 SEPTEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 - Efes.6:10-24

  - dupa-masa -18:00-20:00 - Gal.5:16-26

MIERCURI  18 SEPTEMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 38

VINERI  20 SEPTEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

“Isaac îl iubea pe Esau … Rebeca însă iubea mai mult pe lacov” (Geneza 25:28)
 

Favoritismul lui Isaac a atras rivalitatea 
între cei doi fraţi. Puţină rivalitate este normală şi 
sănătoasă şi de obicei este depăşită, dar nu în cazul 
lui Esau şi al lui lacov. Timpul a făcut doar ca 
rivalitatea dintre ei să se transforme în ură. Este 
tentant să dai vina pe mânia explozivă a lui Esau, 
dar fratele său lacov nu a fost o victimă nevinovată. 
Prinzându-I pe Esau într-un moment de foame 
extremă, lacov îl păcăleşte să-şi vând moştenirea pe 
o farfurie cu mâncare. Mai târziu, pretinzând că este 
fratele său, lacov îi fură lui Esau binecuvântarea 
profetică de sub nasul tatălui lor îmbătrânit. Unde 
îşi are originea acest fel de rivalitate toxică? Este 
cumva vorba de copii buni versus copii răi? Puţin 

probabil! “Isaac îl iubea pe Esau”. 
Esau a avut dragostea tatălui său, lăsându-l pe lacov plin de resentimente, lacov 

nu a putut obţine dragostea după care tânjea de la tatăl său, aşa că a luat ce a putut: dreptul 
de întâi născut şi binecuvântarea. Când copiilor li se refuză dragostea noastră, ei se 
autodistrug, urmărind orice substitute de dragoste pe care le pot obţine de la noi sau din 
alte surse, lacov nu s-a născut “copil rău”. Eşecul dragostei lui Isaac şi favoritismul lui 
faţă de Esau l-au făcut pe lacov să se simtă respins, urând pe fratele său pe care îl percepea 
ca fiind problema lui. Şi nici Esau nu a debutat ca un “copil rău”.

Mama lui, Rebeca, l-a favorizat pe lacov, ajutându-l să pună la cale “înşelătoria 
cu binecuvântarea furată”. lacov nu a fost iubit de tatăl său; Esau nu a fost iubit de mama 
sa. Părinţii lor nu erau pe aceeaşi lungime de undă. Favoritismul lor a făcut ca unul dintre 
ei să ajungă fugar, iar celălalt programat pentru o viaţă de eşec. Părinţilor, gândiţi-vă cu 
atenţie la puterea pe care o aveţi în a modela viaţa copiilor voştri!

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii din biserica noastră:
Sora Balasa Niculina;           Fam. Mezaros;          Fam. Tomniuc.
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Să mai auzim câte ceva despre Kalahari...  
DOMUL E MINUNAT!   -  Adrian Miu 

“Doamne călăuzește-mă pe calea plăcută Ție, …! 
Netezește calea Ta sub pașii mei.” -Psalmul 5 v.8. “Iată, Eu 
sunt cu tine: te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi 
aduce înapoi în țara aceasta.” Geneza 28 vs. 15.

Cu aceste versete din partea mamei am plecat din nou în călătorie. O zi ploioasă și 
friguroasă de toamnă în care emotiile și-au făcut simțită prezența. Aveam de parcurs un drum 
lung și foarte obositor, având de schimbat 3 avioane și o călătorie cu mașina de 9 ore pentru a 
ajunge a treia zi dimineața la baza de misiune Kalahari New Hope, din Namibia. Am plecat de la 
frig și ploaie și am ajuns în Namibia la o temperatură uscată, care la umbră ajungea până la 45 de 
grade. Domnul a purtat de grijă și toată echipa a putut ajunge cu bine în Namibia, iar lucrul 
acesta ne-a bucurat pe toti pentru că toată călătoria a fost sub aripa Domnului. Am văzut aici o 
lucrare mare începuta de Domnul prin familia lui Ovidiu Pater, lucrare ce trebuia ajutată și 
continuată. 
Toată familia fratelui misionar este angajată în lucrarea de aici. Fiica cea mare, Lidia, este una 
din profesoarele de la școală, împreună cu Lidia Dăjicu, o soră voluntară ce a venit o dată cu 
mine, dar pentru un an de zile. Dani, mezinul familiei, a învățat foarte bine limba afrikaans prin 
care ne ajută la comunicare și totodată este un bun predicator cu râvnă pentru sufletele 
nemântuite. Împreună cu un alt voluntar, Paul Dominte, care este și el tot pentru un an de zile, se 
îngrijesc și de mai multe lucrări de la baza de misiune. Lucrările în bază sunt diverse, de la 
predare la școală, pregătirea mâncării, ajutor la construirea clădirilor școlii noi, agricultură, 
îngrijit animale (vaci, oi, cai, magari și pasari), grădinăritul și defrișatul zonelor ce urmează să 
fie cultivate cu porumb, alături de lucrarea de natură spirituală. Mulțumesc Domnului pentru 
toți aceia care au simțit cu această lucrare și au mijlocit pentru noi. Aici nu am avut curent, ci 
doar câteva baterii de mașină care se încărcau cu ajutorul panourilor solare și doar așa puteam să 
ne încărcăm acumulatorii pentru lanterne, laptop sau aparatul foto. Telefonul mobil este în zadar 
pentru că nu există rețea în zonă. Cel mai important punct medical era la 50 de km, iar un spital 
specializat la 150 km. Apa este foarte prețioasă deoarece nu există izvoare, râuri sau fântâni, iar 
soarele este foarte dogoritor. Apa în baza este forată de la o adâncime de 180m cu ajutorul 
pompelor și a panourilor solare. Este numai nisip, iar pământ bun pentru cultivat găsești foarte 
rar. Copaci fructiferi aici în zonă nu există, ci doar copăcei și tufe cu mărăcini. Mai toate plantele 
înțeapă. Locuitorii, boșimanii, sunt oameni pașnici, primitori, tăcuți și gata să te ajute. Dacă un 
boșiman reușește să vâneze ceva (o pasăre sau un iepure) este sărbătoare în tot satul. Dacă acest 
lucru are loc seara, nimeni nu se culcă până nu gătesc vânatul, iar mâncarea este împărțită cu 
fiecare membru din sătuc. Oamenii aici nu au ceasuri, ci se ghidează după soare. Copiii vin în 
baza misionară în fiecare dimineață, imediat cum răsare soarele, iar uneori când este înnorat 
afară vin mai târziu, fiind derutati de lipsa soarelui. La ora 7 dimineața se începe programul cu 
un Cuvânt din Scriptură și cântare, apoi servirea micului dejun care, cu ajutorul Domnului, le 
este oferit gratuit copiilor, cu condiția ca ei să rămână la școală! Cine nu vrea să facă școală nici 
nu primește de mâncare. Cum mâncarea este una din problemele cele mai mari ale boșimanilor, 
toți copiii rămân la ore, unde învață să vorbească engleză, să socotească (matematică), sport, 
muzică și oră Biblică în care le sunt expuse personaje și povestiri din Biblie... 

                                                                                                   ( va continua în numărul viitor ).

Ma numesc Gargan Stamate Adrian si impreuna cu sotia prestam aceasta 
activitate. Lucram dupa principiile calitatii si seriozitatii. Tehnica si echipamentele folosite 
in procesarea pastelor sunt de productie germana iar pastele produse sunt 100% naturale 
fara adaos de conservanti sau alte incrediente(se pot testa la organele abilitate ale Statului 
de calitatea produselor ca sunt naturale). Pastele sunt imbuteliate in peturi noi, sigilate si 
etichetate, de 1L respectiv 5L.
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Natura ne pune la dispozitie zeci, sute, chiar 
mii de remedii pentru majoritatea afectiunilor de care 
suferim dar si ingredientele necesare pentru 
prepararea lor!
          Prin continutul lor bogat in substante nutritive 
necesare organismului, fructele au o importanta 
deosebita in alimentatia omului. Ele nu pot fi inlocuite 
un timp mai indelungat cu nici un alt aliment. In fructe 
se gasesc: zaharuri, proteine, grasimi, acizi organici, 
diferite saruri minerale, substante pectice si taninuri, 
vitamine, enzime, toate in cantitati variabile.

PRODUCĂTOR PASTĂ FRUCTE DE PĂDURE

Pasta de macese Valea Jiului
Cantitate: Pet 5 L
Pret: 35 Lei

Pasta de catina Valea Jiului
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 30 Lei

Pasta de merisor
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 19 Lei

Pasta de paducel
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 11 Lei

Pasta de afina neagra
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 26 Lei

Pasta de mere + pere
Cantitate: Pet 5 L
Pret: 27 Lei

Pasta de gutui
Cantitate: Pet 5 L
Pret: 40 Lei

Pasta de zmeura
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 30 Lei

Pasta de capsuni
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 25 Lei

Pasta de fructe de soc
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 19 Lei

Pasta de mure
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 25 Lei

Pasta de prune
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 10 Lei

Sucul de merisoare
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 10 Lei

Sucul de afina neagra
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 12 Lei

Sucul de mure
Cantitate: Pet 1 L
Pret: 10 Lei

Formular de comandă se află la casieria bisericii.


