
TE POŢI BAZA PE MINE! 

El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi 
părăsi”. (Evrei 13:5)

Part. I
     Nevoia de a avea pe cineva pe care să te poţi baza este incontestabilă, mai ales pentru 
copii. Această nevoie există în cazul tuturor copiilor şi în toate împrejurările vieţii de zi cu 
zi. Copiii tânjesc să aibă pe cineva pe care se pot baza, pentru că viaţa le oferă multe 
momente de dezamăgire. 
     Mai mult decât ne dăm seama noi, adulţii, copiii se simt nesiguri şi vor cu disperare un 
umăr de sprijin. Indiferent de circumstanţe, puteţi inspira tinerilor încredere şi stabilitate 
făcându-i să simtă că se pot baza pe voi. Copiii fac mai bine faţă situaţiilor dificile atunci 
când ştiu că, la bine şi la rău, se pot baza pe un părinte sau pe o rudă apropiată. Dar care sunt 
lucrurile pe care se pot baza ei?
     Pe iubirea voastră. Toţi ştim de câtă atenţie are nevoie pentru a creşte un nou-născut. 
Ştim, de asemenea, că intensitatea cu care un părinte are grijă de copil descreşte pe măsură 
ce copilul devine din ce în ce mai independent. Spre deosebire de acest lucru, nevoia 
copilului de a fi iubit rămâne la acelaşi nivel. 
     De exemplu, deşi un copil are nevoie tot mai puţin de ajutor pentru a se pregăti pentru 
şcoală, părinţii trebuie să rămână activ interesaţi de ceea ce se întâmplă în timpul şcolii şi 
după – momentele când adolescenţii se confruntă cu cele mai mari provocări, probleme, 
suferinţe. Noi, părinţii, ştim că odraslele noastre trebuie să treacă prin toate acestea pentru 
a învăţa să facă faţă încercărilor vieţii, dar nu trebuie să-i lăsăm să înveţe aceste lecţii 
singuri. 
      Timpul în care părinţii trebuie să se intereseze şi să se implice în vieţilor copiilor le oferă 
un avantaj unic în faţa oricui altcuiva  - dar doar când este planificat în acest scop. Scott 
Rubin îi sfătuieşte frecvent pe părinţi cum să folosească acest timp pentru a păstra o 
legătură cu copiii lor, arătând în mod activ grija pentru tot ceea ce se întâmplă în vieţilor lor: 
„Chiar dacă copilul tău se poartă ca şi cum nu doreşte să-l întrebi de viaţa lui, adevărul este 
altul”. Copilul tău are nevoie să ştie că există cineva căruia îi pasă, şi acel cineva eşti tu”. 
      Pe prezenţa ta. Probabil cel mai puternic mod de a arăta că-ţi pasă de un copil şi de a fi o 

persoană pe care se poate baza este să fii alături de el. Da, faptul că vieţile 
noastre personale sunt prea ocupate face ca acest lucru să fie 
foarte dificil. Totuşi, copiii observă şi se bucură foarte mult 
atunci când la un eveniment important, mama sau tata sunt 
prezenţi, sunt alături de ei. Copiii noştri beneficiază mai mult 
de pe urma disponibilităţii noastre de a fi prezenţi, decât de 
pe urma faptului că îi determinăm să practice una sau mai 
multe activităţi. Încercaţi să încetiniţi ritmul. În momentele 
de linişte, lipsite de presiuni, copiii îşi dezvăluie mai uşor cele 
mai delicate părţi ale personalităţii lor aflate în dezvoltare. 
      Pe sprijinul tău. Dacă viaţa poate părea rutină adulţilor, 
lumea copiilor este plină de neprevăzut. Iar ei tânjesc după 
cineva care să fie lângă ei, ca o constantă în mijlocul tuturor 
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 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 să 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. Un 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 văd 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 în 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.
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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.

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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EDITORIAL ... sunt slab şi sunt tare!  EDITORIAL   ... sunt slab şi sunt tare!
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Să ne rugăm în această săptămână pentru 
Bisericile din județele vecine :

1. Timiş   2. Huneoara   3. Arad   4.Mehedinţi            
5. Dolj   6. Bihor   7. Alba
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Tot mai mult aud în ziua de astăzi fraza: “nu mă interesează asta” sau „lasă-mă în 
pace cu asta”, „ce plictiseală”. Ce te mai interesează pe tine, cititorule? Când anumite 
lucruri nu ne stârnesc interesul, intervine automat indiferența. Ea este ca o boală modernă. 
La tot pasul vezi oameni, tineri sau bătrâni, indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 
Virusul acesta a intrat deja și în biserică și mulți (e adevărat nu toți) devin nepăsători sau 
delăsători. Nu mă interesează ce se mai face în biserică duminica sau la orice altă activitate 
din cadrul ei, nu mă interesează ce se predică din față, mai bine stau afară sau îmi studiezi 
mobilul, dar în schimb mă interesează cine mi-a mai scris pe mess sau pe facebook, ce film a 
mai apărut, cu cine discută el (sau ea) și lista ar putea continua. Te regăsești cumva cuprins 
de această boală? Vezi că nu este uşoară şi nu duce la maturitate spirituală. Dumnezeu nu 
apreciază astfel de oameni și nu poate să folosească pe aceștia spre lucrarea Sa divină. Ne-
am mulțumit să ne facă alții treaba, dacă se poate ceva americani, n-ar fi rău, dacă reușim 
să-i convingem pe părinții noștri, am câștigat negocierile. Altul, nu eu. 

Indiferența nu vine de la sine, ci ea este lăsată să apară, accesată de către cineva și 
acel cineva sunt EU. Este adevărat că în Scriptură nu găsim acest cuvânt, dar găsim oameni 
ce au fost cuprinși de ea. Când? Când s-a predicat Cuvântul de către sfinți, (vezi cartea 
Faptele Apostolilor) unora nici nu le-a păsat de el, a trecut pe lângă ei, pe o ureche a intrat, 
pe alta a ieșit. De ce oare? Nu cumva scara de valori a fost schimbată? Când ceva este valoros 
atunci nu ești indiferent. Când cineva îți oferă o valoare, atunci atenția este maximă, nu 
invers.

Indiferența vine când Diavolul schimbă adevăratele valori din viața ta. Ai grijă că 
nu tot ce lucește este aur. Cuvântul lui Dumnezeu și tot ce aparține de El este o valoare de o 
bogăție nemăsurată, nu trece pe lângă el nepăsător. Bineînțeles că pot fi mult mai multe 
cauze ce duc la apariția indiferenței, dar când apare, luptă să NU fii cuprins de ea. Biruiește-
o!!

Dacă e boală ai nevoie de medicamente și tratament. O boală netratată poate avea 
consecințe grave asupra persoanei. Cât timp? Cât este nevoie, până vezi că începe să dea 
înapoi și chiar să nu mai fie. Indiferența ca o boală este asemănătoare. Rugăciunea, 
meditația, iar mai apoi activitatea spirituală (lucrul concret, fă ceva pentru EL) te vor ajuta 
să o depășești. Nu putem enumera prin cifre, printr-o formulă matematică ce trebuie să 
faci, dar poți personal să te rogi și să-i ceri Domnului să te lumineze ce să faci. Există 
momente când ești solicitat să faci ceva, nu întotdeauna vor fi aceste momente, dar dacă 
trec pe lângă tine și n-ai făcut nimic, deja ai fost virusat. De aceea, Doamne, sunt la 
dispoziția Ta, folosește-mă! Chiar și Domnul nostru Isus Hristos a spus conform textului 
din Vechiul Testament din Isaia 6:8 „Am auzit glasul Domnului, întrebând: pe cine să trimit 
și cine va merge pentru Noi? Eu am răspuns: IATĂ-MĂ, TRIMITE-MĂ”. Cât timp îmi 
trebuie acest tratament? Tot timpul, continuu. Nu trebuie să mă opresc sau să mă plictisesc 
de el, că altfel voi cădea în extrema negativă a vieții. Frumusețea este că acest tratament, de 
a te lăsa în mâna lui Dumnezeu este și frumos, și ușor, și eliberator, și benefic, și inteligent și 
tot ce vrei. Nu te ferii, pentru că lumea nu ți-l va oferi niciodată, doar Dumnezeu, pentru că 
este cel mai bun. Dacă am vorbi despre efectele indiferenței, ce produce ea, ce aduce ea, 
rezultatele sunt dezastruoase pentru viața omului. Dacă devii indiferent față de Domnul, ai 
ajuns să-L respingi pe El și doar gândește-te cum se termină toate acestea. Ce spune Biblia? 
Aduc aminte doar de bogatul ce a ajuns in Iad și a dialogat cu Avraam încercând să 
negocieze doar pentru o singură picătură de apă prin Lazăr.
                                                                                                                   ...continuare în pagina 3 

Apariţia indiferenţei

...continuare din pagina 2
 Pentru o singură picătură de apă? Da, doar pentru una, și nu s-a putut schimba nimic acolo. 
Ce tragedie. 

Schimbarea este imperios necesar NU ATUNCI, CI ACUM. Indiferența te rupe de 
Dumnezeu, pentru că este păcat și păcatul se pedepsește. Indiferența te rupe nu numai de 
Dumnezeu, ci și de oameni. Oamenii conviețuiesc bine atunci când relaționează, se 
interferează, dar dacă unii stau ca legumele societatea este într-o continuă mișcare, și nu 
acceptă sedentarismul și neproductivismul. Indiferent cum ai privi, indiferența este 
distrugătoare, dar nu uita că ea este și molipsitoare.
1Timotei 6:12 - Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la 
care ai fost chemat și pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire 
înaintea multor martori.
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1.[Ioan 1:33-34] Cum i-a spus Tatăl 
lui Ioan Botezătorul că-L va 
recunoaşte pe Fiul lui Dumnezeu? 
a) va cere să fie botezat de Ioan;
b) va avea o aureolă în jurul capului;
c) Duhul/Spiritul va coborî şi va rămâne 
peste El.

2.[Ioan 1:35-41] Care dintre 
discipolii lui Ioan Botezătorul au 
devenit discipoli ai lui Isus/Iesus? 
a) Filip şi Natanael;
b) Ioan şi Iacov/Iacob;
c) Andrei şi Simon.

3.[Ioan 1:47] Ce a zis Isus/Iesus 
despre Natanael când l-a văzut 
venind spre El? „Iată un israelit în 
care nu este:
a) neadevăr;
b) vicleşug;
c) nesinceritate.

4.[Ioan 3:14] Care dintre 
următoarele evenimente vechi 
testamentale au prezis crucificarea 
lui Isus/Iesus?
a) suirea lui Moise pe munte ca să 
primească cele Zece Porunci;
b) ridicarea de către Moise a şarpelui în 
deşert;
c) despărţirea în două a Mării Roşii.

6.[loan 5:28-29] Cine va învia? 
a) numai cei care au făcut binele; 
b) atât cei care au făcut binele, cât şi cei ce au 
făcut răul;
c) numai cei care au făcut binele, iar restul vor 
fi anihilaţi.

7.[Ioan 14:18] Isus/Iesus a vorbit 
discipolilor Săi despre plecarea Sa: „Eu 
nu vă voi lăsa: 
a) singuri;
b) părăsiţi;
c) orfani.

8.[Ioan 14:27] Ce anume a spus 
Isus/Iesus că va lăsa discipolilor pentru 
ca inimile să nu li se tulbure sau să se 
înspăimânte?
a) speranţa;
b) dragostea;
c) pacea.

9.[Ioan 15:14] Isus/Iesus a spus 
discipolilor că dacă fac ce le poruncea 
El, Îi sunt:
a) discipoli;
b) iubiţi;
c) prieteni.

10.[Ioan 19:6] Cine i-a strigat lui Pilat 
să-L crucifice pe Isus/Iesus?
a) soldaţii;
b) preoţii de seamă şi aprozii;
c) populaţia evreiască.

Întrebări Ioan : 

Răspunsuri Luca : 1.b  2.a  3.a  4.b  5.a  6.a  7.b  8.b  9.b  10.c


