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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.

IZVORUL VIE II
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

Îţi trimit această scrisoare prin unul din ucenicii 
Mei. Vreau să-ţi spun cât de mult te iubesc, că mă 
interesează soarta ta şi aş dori să comunicăm. 

Azi dimineaţă, când te-ai trezit, eram lângă patul 
tău în lumina minunatului Meu răsărit care a inundat 
odaia. Am sperat că-mi vei spune: “Bună dimineaţa!”, 
dar n-ai făcut-o. M-am gândit că poate era prea devreme 
şi de aceea nu M-ai observat. Am încercat să-ţi atrag 
atenţia când ai deschis uşa grăbit. Ţi-am sărutat faţa cu 
boarea dimineţii. Am revărsat asupra ta mireasma dulce 
şi parfumată a florilor. Ţi-am fredonat o melodie de 
dragoste prin ciripitul păsărilor. Ai trecut pe lângă Mine 
grăbind pasul. 

Mai târziu, te-am privit mergând şi discutând 
aprins cu prietenii. Ah! Cât aş fi dorit să schimbi câteva cuvinte şi cu Mine! M-am apropiat şi 
am sperat să-Mi vorbeşti. Ai trecut pe lângă Mine, fără să Mă bagi în seamă. 

După-amiază ţi-am trimis o ploaie înviorătoare şi ţi-am strălucit prin fiecare 
picătură. Am strigat din ceruri cu glas de tunet, doar, doar, Mă vei auzi. Apoi ţi-am pictat un 
curcubeu fermecător în mijlocul norilor Mei aurii. Mi-am zis: “Cu siguranţă Mă va vedea!”, 
dar ca un făcut, nu M-ai văzut.
Seara, la sfârşitul zilei, ţi-am trimis un minunat apus de soare. Apoi ţi-am făcut cu ochiul de 
mii de ori prin stelele Mele strălucitoare, nădăjduind că Mă vei vedea şi-Mi vei face şi tu cu 
ochiul. Am rămas înşelat şi de data aceasta.

Apoi la culcare, am revărsat lumina lunii pe faţa ta ca să-ţi amintesc că nu te-am 
uitat. Am nădăjduit că, măcar acum, să-Mi vorbeşti. Nu Mi-ai spus nici un cuvânt. M-a 
durut mult lucrul acesta; totuşi am continuat să stau de veghe la căpătâiul tău, sperând ca 
măcar a doua zi dimineaţa vei observa prezenţa Mea.

Tot astfel, în fiecare zi am continuat să Mă descopăr prin tot felul de căi, sperând că 
vei dori să fiu Păstorul tău. Eu pot să-ţi port de grijă ca nimeni altul. Eu sunt Păstorul cel bun 
care Îşi dă viaţa pentru oile Lui. Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. 
Dragostea Mea pentru tine este mai adâncă decât marea şi mai înaltă decât cerul. 

Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea. Vreau să Mi te 
dăruieşti şi am atâtea să-ţi împărtăşesc. Pentru binele tău, te rog să-Mi răspunzi.

“Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la 
el, voi cina cu el şi el cu Mine.” 

Al tău prieten care te iubeşte,
ISUS HRISTOS

Știri...

Darul de Crӑciun:  O  Biblie  sfâşiatӑ
Distrugătorul de Biblii din comuna Mădăraş a furat bucuria Sărbătorii Naşterii Domnului Isus 

Hristos. Răscolit de colindele cântate de copiii bisericii baptiste pe străzile comunei, Gheorghe 
Mailingher a ales să-i răsplătească pe micuţii mădărăşeni şi pe părinţii lor cu un cadou mai puţin 
obişnuit: o nouă Biblie, a Vechiului şi Noului Testament, ruptă pagină cu pagină şi aruncată, duminică 
dimineaţa, în curtea bisericii.

Este pentru a şaisprezecea oară în acest an când individul, cunoscut în localitate drept un 
fanatic religios, certat atât cu preotul ortodox cât şi cu membrii micuţei comunităţi baptiste, se răzbună 
pe Cuvântul lui Dumnezeu sfâşiind Sfânta Scriptură. Gestul extrem a devenit un obicei pentru 
Gheorghe Mailingher, în special în preajma sărbătorilor mari de peste an, acesta fiind încurajat şi 
răsplătit discret de câţiva oameni certaţi cu legea din municipiul Salonta. Codul Penal românesc 
pedepseşte cu închisoarea sau cu amenda infracţiunile contra libertăţilor religioase. Potrivit Capitolului 
III, articolele 381 şi 382: „Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, 
care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă”, iar „Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult, aparţinând unui cult religios care este 
organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”. 
Cea de-a XVI-a Biblie distrusă de Gheorghe Mailinger face parte din seria de 6.000 de Biblii distribuite 
gratuit în judeţul Bihor prin donaţia fundaţiei „Misiune Fără Frontiere” România (MWB) cu sediul în 
Sibiu şi reprezintă obiect de cult religios pentru biserica baptistă. Profanarea exersată în mod repetat de 
Mailingher aruncă în derizoriu efortul patrulei mobile a poliţiei locale care s-a deplasat regulat pe raza 
comunei Mădăraş atât sâmbătă, cât şi duminică, 25 decembrie. Mai mult, sesizarea înaintată, în urmă 
cu o jumătate de an, atât primăriei cât şi poliţiei locale de pastorul Bisericii Baptiste „Credinţa” din 
Mădăraş pare să nu-l deranjeze pe profanatorul Gheorghe Mailinger. „Acest suflet chinuit care sfidează 
legea şi buna convieţuire din comuna Mădăraş s-a obişnuit să scape de judecata aceste lumi. Dar mai 
este o Judecată divină, inevitabilă şi dreaptă. Ne rugăm pentru mântuirea acestui suflet chinuit şi 
pentru momentul întâlnirii sale cu Judecătorul Suprem – Domnul şi Dumnezeul nostru Isus Hristos”, 
ne-a precizat inginerul Aurel Galchiş, pastorul bisericii baptiste din localitate.

Şcolile britanice care predau creaţionismul vor fi lipsite de finanţare
           (Creaționismul este credința că Dumnezeu a creat în mod miraculos formele fundamentale de 
viață. Creaționismul este credința că universul și toate formele de viață au fost create de Dumnezeu.
Denumirea de Creaționism provine din limba latină “creatio, creationis” care înseamnă creație.) 
Ministerul Educaţiei  din Marea Britanie va lipsi de finanţare şcolile care predau creaţionismul ca 
ştiinţă, ne informează publicaţia The Guardian.

EDITORIAL -  Dragul meu, EDITORIAL -  Dragul meu, 

Conform noului acord privind finanţarea, Ministrul Educaţiei va fi 
capabil să îi priveze de bugetul şcolii pe cei care au negat doctrina lui 
Charles Darwin, şi au predat în schimb teoria creaţionismului, în care 
lumea este privită ca o creaţie a lui Dumnezeu.British Humanist 
Association precum şi un număr de oameni de ştiinţă şi naturalişti, 
inclusiv profesorul Richard Dawkins şi celebrul prezentator TV Sir 
David Attenborough au luptat activ împotriva predării creaţionismului 
în şcoli. Dispoziţiile de la Ministerul Educaţiei vor afecta doar aşa-
numitele “şcoli libere”  din Anglia – şcoli în care participarea şi alegerea 
disciplinelor este arbitrară. Astfel de şcoli sunt finanţate din banii 
„contribuabililor “  şi nu sunt controlate de către autorităţile locale. A 
organiza o astfel de şcoală poate orice individ sau un grup de indivizi, 
dar şcoala trebuie să fie acreditată de către Ministerul Educaţiei.
Creaţioniştii au deja planuri de a-şi deschide propriile lor şcoli, au 
declarat mai multe grupuri creaţioniste din toată Anglia, în special din 
Bedford, Sheffield şi Nottingham. Prima “şcoală liberă” a apărut în 
Anglia în 2011. Cel mai adesea, astfel de instituţii vor fi organizate de 
reprezentanţi ai grupurilor religioase.



Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Familia Amărioarei Gheorghe;
2. Sora Ambruş Livia şi familia sa;
3. Familia Băiaş Gheorghe;
4. Sora Baiaş Norica;

5. Sora Bălaşa Niculina şi familia sa;
6  Sora Bălăjel Florica şi familia sa;
7. Familia Băltuţă Adrian;

Rubrica femeii... / Guşă Marcela

Johann Sebastian Bach

(S-a născut în 31 martie, 1685, în Eisenach şi a murit la 28 iulie, 1750.  Operele sale 
sunt apreciate pentru profunzimea intelectuală, stăpânirea mijloacelor tehnice şi 
expresive, pentru frumuseţea artistică, fiind considerat în mod unanim ca unul din cei mai 
mari muzicieni ai lumii. S-a născut dintr-o familie de muzicieni profesionişti. Tatăl său, 
Johann Ambrosius Bach, era muzician de curte, având sarcina de a organiza activitatea 
muzicală cu caracter profan a oraşului, dar şi funcţia de organist al bisericii locale. Mama 
sa, Elisabeth Lämmerhirt, a murit de timpuriu, urmată curând după aceea de tatăl său, 
când Johann Sebastian avea numai 9 ani.  La baza limbajului său muzical stă coralul 
protestant, cu linii melodice provenite nemijlocit din creaţia populară. Această rădăcină în 
arta populară constituie cheia de boltă a expresivităţii operei sale, în pofida aspectului ei 
aparent abstract. Ca slujitor al bisericii, muzica sa a fost intim legată de serviciile religioase, 
numeroase pagini fiind mărturii ale profundei sale evlavii. Fire echilibrată şi modestă, el şi-
a dedicat creaţia preamăririi lui Dumnezeu. De o smerenie rară, Bach îşi începea fiecare 
lucrare cu rugăciunea “Isuse, ajută-mă” şi o sfârşea cu inscripţia “numai pentru slava lui 
Dumnezeu”)

Johann Sebastian Bach, marele compozitor al secolului al XVIII-lea, a orbit la 
sfârşitul vieţii sale. Totuşi, nu a încetat să lucreze pentru muzică. În una din ultimele nopţi a 
compus o melodie plăcută, care vine ca un crepuscul în întuneric şi creşte spre lumina 
cerească. El a numit-o: „În faţa tronului Tău păşesc”. Ginerele său, care veghease la patul 
său toată noaptea, a scris melodia după dictare. Bach stătea în pat cu ochii larg deschişi,  o 
privea pe soţia sa şi o putea vedea! Aceasta a fost ultimul cadou al lui Dumnezeu pentru el: 
reîntoarcerea vederii înainte de plecarea sa acasă. „Magdalena”, i-a spus el, „acolo unde voi 
merge, voi auzi o muzică la care noi doar visăm aici, iar ochii mei Îl vor vedea pe Domnul!” 
Apoi a cerut să i se cânte încă o cântare. În timp ce rudele sale cântau, a venit o pace adâncă 
peste faţa sa – plecase din această lume. Bach a murit la vârsta de 65 de ani şi a fost 
înmormântat în Leipzig. El a compus foarte mult spre slava lui Dumnezeu, dar cel mai 
frumos cântec  îl va cânta împreună cu toţi cei răscumpăraţi când vor fi la Domnul: „A Lui, 
care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre în Sângele Său... a Lui să fie slava şi 
puterea în vecii vecilor! Amin”.

„Creştinul  nu este numai un păcătos iertat; el este deasemenea un sfânt iertător.”
„Biblia te va îndepărta de păcat sau păcatul te va îndepărta de Biblie”.
„ Oamenii sunt singuri pentru că construiesc ziduri în loc de poduri”.
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Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

  E
ZRA

1.[Ezra 1:1-2] Care domnitor 
persan a decretat că unii 
prizonieri evrei să se întoarcă în 
Ierusalim?
a) Cir/Cirus; 
b) Dariu/Darius;
c) Nebucadneţar.
2.[Ezra 1:5; 2:64] Întreaga 
adunare a evreilor care s-a 
întors la Ierusalim să 
reconstruiască a numărat: 
a) 4.236 de evrei;
b) 42.360 de evrei;
c) 423.600 de evrei.
3.[Ezra 3:2] Când primii 
prizonieri s-au întors din 
Babilon în Ierusalim, care a fost 
primul lucru pe care l-au 
construit?
a) un altar pentru ofrande de ardere;
b) un altar pentru tămâie;
c) o sinagogă.
4.[Ezra 3:8] Cine a supravegheat 
reconstruirea templului din 
Ierusalim după întoarcerea 
captivilor din Babilon? 
a) Zorobabel;
b) Tatnai/Tatenai; 
c) Ezra.
5.[Ezra 5:1] Ce profet a profeţit 
şi i-a încurajat pe cei ce 
reconstruiau templul? 
a) Hagai; 
b) Mica;
c) Ţefania.

6.[Ezra 5:17; 6:1-12] Reconstruirea 
Ierusalimului a fost susţinută de 
Dariu/Darius, regele perşilor, deoarece el:
a )  s e  o p u n e a  l a  t o t  c e  f ă c u s e  
Artaxerxe/Artaxerxes; 
b) simţea că datora ceva Ierusalimului; 
c) a cercetat arhiva şi a descoperit că Cir/Cirus 
înfiase într-adevăr acest proiect.
7.[Ezra 7:6-9] Călătoria lui  Ezra, 
cărturarul, expert în Legea lui Moise, din 
Babilon în Ierusalim a durat: 
a) patru săptămâni;
b) patruzeci de zile;
c) patru luni.
8 . [ E z r a  7 : 1 2 - 2 4 ]  R e g e l e  
Artaxerxe/Artaxerxes i-a dat lui Ezra: 
a) un sprijin financiar neînsemnat; 
b) mult sprijin;
c) nici un sprijin.
9.[Ezra 9:1-3] Ezra şi-a rupt hainele şi şi-a 
smuls părul deoarece: 
a) egiptenii îşi  încălcaseră cuvântul;
b) Domnul era nemulţumit de ritmul lucrării;
c) israeliţii îşi luaseră soţii dintre canaaniţi, hetiţi, 
fereziţi, iebusiţi, amoniţi, moabiţi, egipteni şi 
amoriţi.
10.[Ezra 10:2]Cine a zis următoarele 
c u v i n t e :  „ A m  p ă c ă t u i t  î m p o t r i v a  
Dumnezeului nostru ducându-ne la femei 
străine care fac parte din popoarele ţării. 
Dar Israel n-a rămas fără nădejde în 
această privinţă” ?
a) Ezra;
b) Şecania;
c) Iehiel.
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