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Uită-te la cei doi ucenici pe drumul spre Emaus şi 
vei descoperi cum ne vorbeşte Dumnezeu şi cum ne dă 
îndrumări. Ei au crezut că au văzut moartea lui Isus şi 
aşezarea Lui în mormânt. Plini de teamă şi dezamăgiţi, 
şi-au făcut bagajele şi au plecat, când deodată li S-a 
arătat Isus. Cum ne revelează Dumnezeu voia Sa? 
Simplitatea procesului ne poate surprinde. Mai întâi, 
prin ceilalţi. Prima greşeală a călătorilor a fost să nu ia 

în seamă cuvintele tovarăşilor lor ucenici. “Nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: 
ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, nu l-au găsit trupul, şi au venit şi au spus … că El 
este viu” (Luca 24:22-23). 

Dumnezeu încă mai lucrează în felul acesta. El încă ne mai vorbeşte prin alţii. De 
aceea trebuie să mergi la biserică regulat şi să-ţi zideşti relaţii care te întăresc. În al doilea 
rând, prin Scriptură. “A început de la Moise, şi de ia toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate 
Scripturile, ce era cu privire la El” (v. 27). 

A doua lor greşeală a fost că nu au luat în seamă Cuvântul lui Dumnezeu şi au 
ascultat de temerile lor. Faci şi tu la fel? Dumnezeu încă mai vorbeşte prin Cuvântul Său; 
răspunsurile de care ai nevoie se găsesc în Biblie. În al treilea rând, prin dorinţele din inima 
noastră. “Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum…”. Dumnezeu ne descoperă 
voia Sa prin faptul că ne pune în inimă o dorinţă arzătoare. Ce îţi aprinde inima şi îţi atrage 
atenţia? Persoanele singure? Zona centrală a oraşului? Naţiunile neatinse de Cuvânt? 
Orfanii abandonaţi? Orice ar fi – ia în seamă focul din inima ta!
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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

-         Se află în Asia,în Peninsula Arabică
-         Are o populaţie de 2.737.000 locuitori
-        Constituţia din Kuwait declară că statul 
protejează libertatea credinţei, dar 
menţionează că practicarea credinţei nu are 
voie să fie în conflict cu ordinea publică sau 
cu bunele maniere, iar practicarea credinţei 
creştine este considerată  a fi în conflict cu 
ordinea publică şi bunele maniere
-    Islamul este religia de stat, iar legea 
islamică SHARIA (care este cea mai mare 
ameninţare “legală” împotriva creştinilor) 

este o sursă importantă în legislaţie
-     Convertirea de la islam la o altă religie este interzisă
-   Schimbarea religiei de la islam la alta nu este recunoscută legal şi atrage probleme 
juridice, probleme de Statut Personal şi probleme cu proprietatea în instanţe
-     Persecuţile mari vin din partea musulmanilor extremişti şi a familiilor
-    Discriminarea, hărţuirea, acuzaţiile false, monitorizarea poliţiei, arestarea, închisoarea, 
abuzul fizic şi verbal sunt o parte din ceea ce întâmpină creştinii în Kuwait
-   Parlamentul din Kuwait  a aprobat o lege care a intrat recent în vigoare, prin care-i 
condamnă la moarte pe musulmanii care insultă pe Alah, Coranul, pe Mahomed şi soţiile 
lui. (De precizat ca musulmanii care se convertesc la creştinism  nu sunt recunoscuţi ca 
fiind creştini de statul Kuwait, ci sunt consideraţi tot musulmani. Asta înseamnă că pentru 
ei este valabilă pedeapsa cu moartea). Cetăţenii kuveiteni care nu sunt de religie islamică, 

dar care comit aceste ofense, vor fi condamnaţi la ani grei de inchisoare, “minim 
10 ani”
-         Acuzaţii care îşi mărturisesc public părerea de rău vor fi 
scutiţi de pedeapsa capitală, dar vor trebui să facă 5 ani de 
închisoare şi să plătească o amendă, care nu-i deloc mică. Cei 
care sunt acuzaţi a doua oară de blasfemie nu vor mai fi 
iertaţi.
-      Această lege este o ameninţare dură la adresa creştinilor 
care vor spune că la Dumnezeu se poate ajunge doar prin Isus
-       Guvernul oferă sume mari de bani musulmanilor care fac 
rost de Biblii şi le ard
 
Hai să ne unim în rugăciune şi să ne rugăm pentru fraţii noştri 
care împărtăşesc aceeaşi credinţă ca şi a noastră, dar nu şi 
aceeaşi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul ca noi să ne 
rugăm pentru ei şi  nu ei pentru noi .

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: 

?      Să ne rugăm în această săptămână pentru Macedonia si Judeţul Alba ca 
Domnul să deschidă uşi pentru a fi propovăduită Evanghelia, pentru protecţie şi 
înţelepciune divină!
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Avem timp?
A fost o zi friguroasă din ianuarie. Un om a 

stat într-o staţie de metro din Washington DC şi a 
cântat la vioară. A cântat suita a 6-a a lui Bach timp 
de aproape 45 minute. În tot acest timp, pentru că 
era ora de vârf, s-a calculat c-au trecut prin acea 
staţie de metro cca. 1100 persoane, majoritatea în 
drum spre muncă. După 3 minute, un bărbat şi-a 
dat seama că cineva cântă. Şi-a încetinit mersul, s-a 

oprit pentru câteva secunde şi apoi s-a grăbit iar ca să nu întârzie. Un minut mai 
târziu, violonistul primeşte primul dolar bacşiş: o femeie a aruncat banii în timp ce 
umbla fără să se oprească. După încă câteva minute, cineva s-a rezemat de perete 
să-l asculte, dar omul s-a uitat la ceas şi-a mers mai departe. Clar că era să întârzie la 
muncă. Cel care-a oferit cea mai multă atenţie a fost un băieţel de 3 ani. Mama lui l-
a grăbit, să meargă mai departe, dar băiatul s-a oprit să se uite la violonist. În final, 
mama lui l-a împins şi-a început să meargă mai departe, uitându-se în spate tot 
timpul. Aceeaşi întâmplare s-a repetat cu mai mulţi copii. Toţi părinţii, fără excepţie 
i-au forţat să meargă mai departe, fără excepţie. În cele 45 minute, doar 6 persoane 
s-au oprit şi-au stat pentru puţin timp. În jur de 20 de persoane i-au dat bani, dar 
continuându-şi drumul. A adunat 32 de dolari. Când s-a oprit din cântat, liniştea a 
cuprins staţia de metrou şi nimeni n-a băgat de seamă. Nimeni n-a aplaudat şi 
niciun alt gest. Nimeni nu ştia asta, dar violonistul era Joshua Bell, unul dintre cei 
mai talentaţi muzicieni din lume. Tocmai a terminat de cântat una dintre cele mai 
elaborate piese scrise vreodata pentru vioara, ce valorează 3.5 milioane dolari. 
Două zile înainte să cânte în staţia de metrou, Joshua Bell a cântat cu casa închisă la 
un teatru din Boston unde costul mediu al unui bilet era de 100 dolari.

 Aceasta este o poveste adevărată, Joshua Bell cântând din proprie 
iniţiativă în staţia de metrou fiind organizată de Washington Post ca parte a unui 
experiement social despre percepţie, gust şi priorităţile oamenilor. Înţelegem 
frumuseţea de zi cu zi? Ne oprim s-o apreciem? Apreciem talentul într-un context 
neaşteptat? Dacă n-avem un moment să ne oprim şi să ascultăm unul dintre cei 
mai buni muzicieni din lume cântând cea mai bună piesă scrisă vreodată, câtor alte 
lucruri ce se întâmplă în jurul nostru nu le acordăm atenţie?

Dar mai ales...  avem timp să ne oprim şi să ascultăm, nu pe unul dintre cei 
mai buni, ci pe cel mai BUN, IUBITOR, PUTERNIC şi SFÂNT, pe Domnul Dumnezeul 
nostru? Înţelegem frumuseţea şi puternicia lui Dumnezeu? 

       

           Strigăte de bucurie din Cer
Ţi s-a întâmplat vreodată să te bucuri cu 

Dumnezeu? Să fii singur într-o încăpere, să ţi se 
întâmple un lucru vesel şi să fii conştient că El a 
făcut aceasta, ca mai apoi să începi să te desfătezi, 
simţind cum El se bucură cu tine? Dacă nu ţi s-a 
întâmplat asta niciodată, probabil crezi că am 
nevoie de consultul unui psiholog. Dacă ţi s-a 
întâmplat, ştii ce minunat este şi că ţi-ai dori ca 
zilnic să fie aşa. Ţi-ai dori zilnic să-L simţi aproape, 
să-L simţi cum zâmbeşte împreună cu tine şi cum 

te învăluie prezenţa Lui sfântă. Noi oamenii suntem atât de puţin conştienţi cât de 
multe lucruri minunate putem face cu El. Oh, cât de puţin conştienţi! Şi avem o 
credinţă atât de mică... nu putem să credem că se poate întâmpla ceva atât de 
minunat. Nu îți vine să crezi că El, Stăpânul Universului, şi-ar răpi puţin din timpul 
Lui ca să petreacă împreună cu tine. Sau poate că îl vezi ca pe un Dumnezeu sever, 
strict şi incapabil să se bucure. Tu cine crezi că a inventat veselia? Cine crezi că ne-a 
dat posibilitatea de a ne înfrumuseţa printr-un zâmbet? Ai observat ce minunată 
calitate? Oh, cum ţi se înseninează faţa, cum ochii tăi încep să strălucească şi ce 
atitudine pozitivă emani. O, da, sunt convinsă că El a vrut asta. Ştiu mai mult decât 
sigur că şi El deseori este bucuros. Și probabil ce minunat este atunci când se 
veselește. Lasă-L să te surprindă. Nu-L închide pe Dumnezeu într-o cutie şi nu-L 
limita.

Te-am făcut curios? Vrei să ştii cum este să te bucuri cu El? Cum este să 
zâmbeşti împreună cu El? Ha, asta a şi fost intenţia mea. Îmi doresc să fii gelos, să 
vrei să experimentezi şi tu un lucru atât de minunat. Dacă ai plâns împreună cu 
Isus, caută să şi te bucuri cu El. De ce nu? Fii minunat omule, că doar nu este 
interzis! Îndrăzneşte să păşeşti dincolo de ceea ce crezi că este El. Descoperă mai 
mult. Mai mult, şi mai mult... tot mai mult. Până când devii atât de îndrăgostit, 
încât nu te mai poţi opri din dorinţa de a descoperi cât mai mult din El. Hai, du-te şi 
caută şi această latură a Lui.  El deja este bucuros pentru că vede cât de surprins 
eşti de faptul că un Dumnezeu Suveran s-ar veseli cu tine. Fiecare lucru are un 
început!

 Alina Ilioi 

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


