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La controlul de paşapoarte al aeroportului erau 
mulţi oameni. Unii se grăbeau pentru a fi la timp la avion. 
La rând ajunse un domn în vârstă. El întinse 
funcţionarului paşaportul. „Un moment“, spuse 
funcţionarul, „paşaportul dumneavoastră a expirat.“ 
Domnul răspunse: „Nu fiţi aşa de meschin. Important este 
că am paşaport!“ – „Nu“, spuse funcţionarul cu hotărâre, 
„important este să aveţi un paşaport valabil!“
La fel este şi cu credinţa: nu este vorba de a avea o 
oarecare credinţă, ci de a avea credinţa adevărată, o 
credinţă cu care se poate trăi în orice zi, care dă sprijin şi în 

cele mai mari încercări, o credinţă cu care se poate muri. Moartea este o mare probă a 
autenticităţii credinţei noastre!
De aceea nu vorbim de faptul că noi credem, ci în cine credem. Apostolul Pavel putea 
spune că ştie în cine a crezut: „Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e 
ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce i-am 
încredinţat până în ziua aceea.“ Apostolul avea credinţa adevărată. Dar noi?
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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 afla in estul Africii, in zona numita Cornul 
Africii, o zona in care seceta face ravagii
-are o populatie de 923 000 locuitori, din care 15 
400 sunt crestini,,,,dar crestini evanghelici sunt 
foarte putini
-religia de stat- islam
-se afla pe locul 43 in lista tarilor cu persecutii, 
coborand anul acesta de pe locul 39
-principalele motoare de persecutii sunt : islamul 
extremist,familia, clanul , societate si autoritatile 
care nu respecta Constitutia
-oricine se converteste de la islam la crestinism va fi 
respins de familie, clan si comunitate
-autoritatile  oficiaza casatoria cetatenilor numai 
daca sunt musulmani
-organizatia extremist islamica Al- Shabaab din 
Somalia se lupta tot mai mult in ultimul timp 

pentru ca sa castige adepti in Djibouti. Al-Shabaab este cunoscuta ca fiind un pericol mare 
pentru crestini
 
,,Khine,este un baiat din Myanmar (Birmania) care a aflat de Isus, iar familia lui este 
hindusa.S-a rugat trei luni pentru ca Dumnezeu sa-I ofere si lui o Biblie,iar zilele trecute 
printr-un misionar a lui Open Doors a ajuns o Biblie la el. Cand tatal lui a aflat de credinta 
lui Khine a facut presiuni pentru a-l determina sa renunte la credinta. Baiatul a spus : “nu 
pot renunta la cel mai frumos cadou pe care-l am, la Isus”. A fost batut sever si alungat de 
acasa. Sa ne rugam pentru Khine pentru ca sa-si gaseasca un loc de adapost si sa ramana  
tare in credinta, iarpentru familia lui ca Dumnezeu sa lucreze si la inimile lor”

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Lupu Daniel şi Mirela ;
Agafiţă Daniel şi Simona ;
Crăciun Beniamin şi Claudia ;
Ghimbir  Marius şi Mihaela ;
Vicentz Sebastian şi Karina.
Trotea Daniel şi Mirela ;

ANUNŢ!!! 
În perioada 10 Februarie- 28 Aprilie , în fiecare duminică seara, vor avea loc 
programe de evanghelizare!  

O noapte liniștită vine
Când ultimul cuvânt rostit
Ce inima il vrea a spune
Sa fie ''Doamne fi Slăvit,,

O Doamne ajută-mi să-mplinesc
Cu fapte si nu doar în cuvinte
Din zori de zi când mă trezesc
Cuvântul Tău iubit Părinte.

In fiecare Dimineată
Să mă trezesc cu gând curat
Si primul meu cuvânt să fie
,,Isuse Domne fi lăudat,,

Ce zi cu binecuvantare
Când ai în inimă mereu
A Domnului cuvinte sfinte
Ce ți le-a dat din harul Său

Poezie - In fiecare Dimineață
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  "REALITĂŢI ŞI MĂRTURII din istoria creştinismului" 

Ştiaţi că: Imnul "Am un cântec noi în inimă" a fost scris de predicatorul metodist 
Luther Bridgers născut în 14 februarie 1884 în Carolina de Nord. Luther a fost pastor şi avea 
pe inimă evanghelizarea şi plantarea de biserici. De reţinut este faptul că versurile acetui 
cântec nu au fost urmarea unei vieţi lipsite de probleme, ci, dimpotrivă, ele s-au născut în 
urma unei mari treagedii în care soţia şi cei trei copii au murit. Luther a fost plecat două 
săptămâni la o conferinţă în Kentuky însă înainte de a se porni spre casă a telefonat soţiei, 
dar la telefon nu răspundea nimeni. Îngrijorat, a plecat spre casa socrilor săi, dar o găsi arsă 
până la temelii. Vecinii i-au spus ca soţia şi cei trei copii au murit carbonizaţi aproape 
complet în flăcări. O vreme destul de îndelungată, Luther nu a mai putut sluji sub nici o 
formă. O depresie foarte puternică l-a ţinut în ghiarele ei pentru mai multe luni de zile, el 
însuşi crezând că nu va mai putea vedea niciodată lumea din jurul lui la fel. Însă Dumnezeu 
nu l-a părăsit pe tânărul predicator şi a început să-i vorbească şi să-l mângâie prin cuvintele 
Scripturii. La câteva luni mai târziu a scris versurile acestui imn minunat.

Echilibru: Slab şi tare

Viaţa de creştin este o permanentă luptă. La asta suntem chemaţi. Nimeni nu ne-a 
promis covor roşu şi drum presărat cu petale de trandafiri. Nimeni nu ne-a promis că nu 
vor fi greutăţi, ba dimpotrivă. Odată ce înţelegem natura luptei, duşmanul sau duşmanii 
noştri şi mijloacele de luptă devenim soldaţi ce pot lupta şi pot birui. E ciudat dar unul 
dintre duşmanii noştri cei mai redutabili suntem chiar noi înşine. În noi se dă o luptă între 
carne şi dorinţele sale şi duhul şi aspiraţiile sale. Şi e foarte important să înţelegem acest 
conflict şi calea spre biruinţă. Paradoxal pare că pentru a birui este nevoie să pui în 
echilibru două percepţii aparent radical opuse despre tine: sunt slab şi sunt tare! Da, 
suntem slabi, sau mai bine zis total neputincioşi. Fără această constatare nu poate 
Dumnezeu să lucreze în viaţa unui om.  Aşa este "nimic bun nu locuieşte în mine, adică în 
firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l 
fac", "căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!" 
şi atunci nu îţi rămâne decât un strigăt de deznădejde: "O, nenorocitul de mine! Cine mă va 
izbăvi de acest trup de moarte?" 

Această atitudine de a te vedea pierdut definitiv trebuie pusă în echilibru cu alta 
care vine în urma locuirii şi stăpânirii vieţii tale de către Duhul Sfânt. Înţelepciunea lui 
Dumnezeu face ca ceea ce e cu neputinţă la oameni să fie cu putinţă la El; ceea ce e de 
neînţeles la muritori sa fie desăvârşit la El; ceea ce pare o contradicţie pentru mintea 
limitată să fie în perfectă armonie când vine de la El. Cel slab să zică sunt tare! Aceasta 
aşteaptă Dumnezeu de la copiii Săi.   Dumnezeu Atotputernic nu poate avea copii slabi!  
"despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic" (Ioan 15:5) "pot totul în Hristos, care mă 
întăreşte" (Filip. 4:13) Cele două afirmaţii sunt din aceeaşi Carte şi se completează aşa de 
frumos. Creştinii puternici sunt cei ce se vad slabi faţă de ei înşişi, dar tari în Hristos. 
Creştinii înţelepţi sunt cei ce se văd aşa de limitaţi când sunt singuri, dar cu atâta 
discernământ când îi conduce Duhul. Creştinii "mari" sunt aceia care se văd mici in ochii 
lor, dar pe care îi înalţă Domnul. Un creştin este eficient doar atunci când reuşeşte să se 
vadă aşa cum îl vede Domnul, pentru că în acest vas de lut El a pus comoara Lui nepreţuită. 
Mândria (a te vedea puternic prin puterile tale) arată independenţă şi răzvrătire, iar a te 
vedea slab (când Îl ai pe Hristos) arată necredinţă şi neascultare. A te vedea aşa cum te vede 
Domnul este sursa biruinţei în viaţa de credinţă şi de slujire.

Dimitrie (Mitruţ) Ştiopu
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PROGRAME 

DUMINICĂ 24 FEBRUARIE. -  DIMINEAŢA 09:00-12:00 1Sam. 1:19-28
                       -  DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 – Evanghelizare

MIERCURI 27 FEBRUARIE. - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.9
VINERI  01 MARTIE. -  rugăciune -18:00-20:00   

  
“Am un cântec nou în inimă

Şoapta dulce-a lui Isus
"Sunt cu tine, nu te-ngrijora

Braţul Meu îţi e deajuns"

REFREN:Isus, scumpe Isus 
Nume minunat

Umple-ntreaga fiinţă
Să Îţi cânt neîncetat

Viaţa mi-a fost frântă de păcat
Chinu-n suflet mi-a pătruns
Dar Isus de toate m-a spălat
Noi speranţe m-au cuprins

În curând Isus va reveni 
Peste cerul înstelat

Voi zbura cu El spre alte zări
Unde El e împărat. “

MAXIME despre ASCULTARE
?

?-Doamne, ajută-mă să ştiu ce să fac, şi ajută-mă să fac ceea ce ştiu că trebuie!
?-Bucură-te ascultând de Domnul în fiecare zi și te vei bucura să fii ascultat de 
Domnul în ziua necazului.
?-Pescuind la Porunca Domnului se umplu mrejile singure cu ,,pești mari” care ies la 
Lumină. Pescuind în felul tău, te trudești degeaba pe-ntuneric…
?-Ascultarea de Dumnezeu este scutul care te apără de orice necaz.(Ps.143,10)
?-Binecuvantarea Domnului creste.Ea nu scade niciodata ci se revarsa zilnic peste cei 
care asculta de El.


