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Slujirea plină de sine e rezultatul eforturilor omenești, nu a lucrării Duhului Sfânt. 
Izvorul ei nu e în Persoana Divină, ci în umanism.

Slujirea plină de sine pretinde recompense pentru ceea ce face. Ea jertfește nu ca să-și 
golească ci să își umple buzunarele. Face servicii celor cocoțați în jilțuri înalte pentru a 
căpăta avantaje.

Slujirea plină de sine e preocupată de rezultate, de aplauze, de reflectoare. Nu vrea să stea 
ascunsă, nu “poate” rămâne anonimă. Mândria ei se etalează numai pe bulevardele largi, 
principale.

Slujirea plină de sine e lipsită de măsură. Ea insistă să-și satisfacă nevoile chiar și atunci 
când acest fapt este destructiv, spune Richard Forster. E plină de râvnă, fără înțelepciune!

Slujirea plină de sine distruge spiritul comunitar, de echipă. Nu atrage, nu are magnet. 
Pentru ea ceilalți nu contează. Părerile lor sunt totdeauna greșite. Deci, trebuie distruse.

Slujirea plină de sine e trecătoare. E programată pentru un timp scurt. Are entuziasm care 
nu ține. Picioarele ei nu rezistă la drum lung. După ce și-a făcut numărul e totdeauna gata 
de un pui de somn.

Slujirea plină de sine nu va fi niciodată decorată. În afara faptului că ar dori să se 
medalieze chiar ea!

Slujirea plină de sine va fi totdeauna goală de El! Fugiți de slujitorii plini de sine! Nu numai 
că nu veți mai încăpea și dumneavoastră în lucrare, dar nici Dumnezeu nu mai are loc 
lângă ei…

EDITORIAL : Slujirea plină de sine – Nicolae Geantă
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IZVORUL VIE II

Una din metodele pe care Dumnezeu le foloseste pentru a-si apara poporul Sau este 
de a-l întari printr-o putere launtrica cu care El îl umple. Oamenii care au primit aceasta 
putere sunt mai tari decât zidurile, iar credinta lor mai tare decât turnurile întarite. 

Domnul poate sa ia pe cel mai slab dintre noi si sa faca din el, asa cum a facut din 
David, aparatorul lui Israel. Doamne, fa-ma un om 
asemenea lui David. Pune în mine puterea Ta si umple-
ma de o îndrazneala sfânta care sa ma ajute sa înfrunt pe 
u r i a s i ,  î n c r e z â n d u - m a  î n  D u m n e z e u .  

Dumnezeu poate sa faca pe cei mai mari luptatori ai Sai si 
mai puternici. David poate fi ca Dumnezeu, ca îngerul 
Domnului. Lucrul acesta pare de mirare, dar daca el n-ar fi 
posibil, nu s-ar vorbi de el. Doamne, fa Tu aceasta minune 
cu cei mai tari martori ai Tai. Arata-ne ce esti Tu în stare sa 
faci si ridica pe slujitorii Tai credinciosi la o asa înaltime de 
credinta si de sfintenie, încât sa se vada cu adevarat ca sunt 
m a i  p r e s u s  d e  f i r e  s i  d u m n e z e i e s t i .  

Doamne, locuieste în inima sfintilor Tai si ei vor fi ca 
Dumnezeu; revarsa-ti puterea în ei si ei vor fi ca aceste 
fiinte ceresti care locuiesc cu Dumnezeu. Împlineste Tu 
aceasta fagaduinta pentru toata biserica Ta, de aici înainte, 
pentru dragostea Domnului Isus. www.izvorulvietii.ro

PROGRAMELE BISERICII IZVORUL VIETII
 
DUMINICĂ  23 NOIEMBRIE - dimineata-  Gen.32:9-12
                                                   - dupa-masa - Ap.11:1-10
MIERCURI 26 NOIEMBRIE -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 98
VINERI 28 NOIEMBRIE - seara- 18:00-20:00 – rugăciune
SAMBATA 29 NOIEMBRIE - seara- 18:00-20:00 – tineret
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Entuziasmat de Hristos – Alexandru Fintoiu

Entuziasmul nu se măsoară în intensitate ci în 

clipe. El există pe undeva prin ființa umană și dacă 

îl găsești te poate ajuta să fi un om altfel. Ca să ai 

succes, trebuie să ai și entuziasm, cel puțin unul 

din marii președinți ai Americii a constatat pe 

pielea lui asta. Churchill a trecut din eșec în eșec 

cu entuziasm până a obținut succesul.

Există însă și reversul medaliei. Poți începe un 

lucru plin de exaltare după care îți dai seama că te-

ai înhămat la prea mult. Cred însă că nici un lucru 

mare nu-l poți începe fără el. Și ca în orice lucru 

mare e nevoie să știi să faci față eșecurilor mici 

care te conduc spre marele succes.

Entuziasmul nostru are strănsă legătură cu 

nădejdea de mai bine. Suntem entuziaști de un 

salariu mai mare, iar când vedem că tot nu ajung 

banii, exaltarea dispare. Ne mai entuziasmăm de lucrurile noi până când obișnuința sau 

timpul își spune cuvântul. Mult entuziasm și pentru promisiunile politice, de mai bine, până 

când ne dăm seama că toți sunt aproape la fel.

De douăzeci și patru de ani românii trăiesc cu nădejdea schimbării dar schimbarea nu e 

legată de un om oricât de leal ar părea. Omul nu poate schimba oameni sau caractere ci 

regimuri. Doar Hristos poate schimba oameni. Altfel omul rămâne un romantic al păcatului.

N-am văzut atât entuziasm pentru Dumnezeu cât este pentru ceea ce ne înconjoară. Doar El 

merită entuziasm, altfel sfârșim dezamăgiți. O femeie se duce la Einstein și îl întreabă care e 

diferența dintre o clipă și o eternitate, la care Einstein îi spune în felul său: ca să îți răspund 

îmi trebuie o clipă dar tu ca să înțelegi îți trebuie o eternitate.

Entuziasmul care vine pentru Dumnezeu nu dezamăgește pentru că are ca obiect al său, 

eternul, veșnicia și nu-l poți înțelege decât legat de Hristos.

Entuziamsul care vine pentru altceva, se sfârșește la un moment dat și odată cu finalul lui 

devi comun.

Spunea Alphonse Daudet că tinerețea are o inimă caldă și o nevoie de entuziasm pe care cea 

mai ușoară atingere o trezește. Iar cea mai ușoară atingere o are Hristos.

Visez la o Românie entuziasmată de El!

Neclătinata Împărăție – Paul Burdeț

Clădirile în cele din urmă se năruie, 
țările se ridică și cad și nimic în această lume 
nu este permanent, iar într-o zi toate vor 
ajunge la un sfârșit.
În calitate de creștini, cu toate acestea, avem 
ceva care nu va ajunge niciodată la un sfârșit: 
avem Împărăția lui Dumnezeu. Să fim 
recunoscători  pentru asta! Să fim 
recunoscători că dacă trăim sau murim, noi 
avem o moștenire în Împărăția care va veni. 
Să fim recunoscători că acest Regat a fost 
proiectat de marele proiectant, Dumnezeu 
Însuși. Din cauza tuturor acestor adevăruri, 

putem fi recunoscători pentru o Împărăție care nu se poate clătina.
Împărăția lui Dumnezeu va fi întotdeauna, și niciun conducător sau dezastru natural nu o va 
putea distruge. Gândiți-vă la acest lucru în raport cu toate tulburările care se întâmplă în 
lume, cu războaie, probleme economice, dezastre naturale, președinți corupți…
Reacția la acest adevăr uimitor este una de închinare. Să ne închinăm cu evlavie și cu frică 
pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru este mai mare decât 
orice zgârie-nori atingând vârful cerului. Dumnezeul nostru este mai puternic decât cel mai 
puternic domnitor. Regatul nostru este condus de Regele regilor și Domnul domnilor.
Casa noastră temporară poate fi clătinată sub noi acum,  însă ceea veșnică e nemișcată, mai 
ferm ca niciodată.
Fii mulțumitor pentru această neclătinată Împărăție!
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TREZESTE SUFLETUL!


