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Orice slăbiciune cu care refuzi să te confrunţi te 
va împinge spre lucrurile greşite şi te va pregăti 
pentru înfrângere. Pentru a trăi victorios trebuie 
să recunoşti că, în primul rând, slăbiciunea ta se 
poate declanşa oricând. Ceea ce laşi să prindă 
rădăcină va creşte în tine. Ce nu reuşeşti să 
stăpâneşti acum, te va stăpâni mai târziu. 
Psalmistul s-a rugat: „Nu mă lepăda la vremea 
bătrâneţei; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!” 
(Psalmul 71:9)

În al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu te va 
avertiza în mod repetat. Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca 
grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei 
întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22:31-32). Imaginează-ţi-L pe 
Domnul rugându-se pentru tine. El o face! „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” (1 loan 2:1)

El mijloceşte pentru tine, te îmbracă în neprihănire şi te conduce mai aproape 
de El. În al treilea rând, Dumnezeu va continua să te folosească chiar şi în timp ce 
slăbiciunea ta creşte în tine. El îţi oferă oportunităţi după oportunităţi ca să cauţi 
ajutorul Său. Domnul Isus a avertizat Ierusalimul: „De câte ori am vrut să strâng pe 
copiii tăi… şi n-aţi vrut! lată că vi se lasă casa pustie.” (Matei 23:37-38)

Când neglijezi harul lui Dumnezeu, ce-ţi mai rămâne? Propriile consecinţe! 
Poate întrebi: „Ce pot să fac?”  Întoarce-te la Dumnezeu. El nu este nici şocat de 
slăbiciunea ta şi nici nedoritor să te ajute. Recunoaşte-ţi slăbiciunea. Declară-i război. 
Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ţi dea putere. Nu doar că te poate scăpa, dar El poate să 
transforme cea mai mare slăbiciune a ta în cea mai mare armă a ta.
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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 N-V Africii
-         este una din cele mai sărace ţări din 
lume
-         religia oficială- islam
-         populaţia  este de 16, 3 milioane 
locuitori, iar creştini sunt aprox. 351 000
-         până în martie 2012,  Mali a fost un 
stat relativ stabil,  cu o populaţie 
musulmană moderată, nefiind inclusă în 
lista ţărilor cu persecuţii. În martie 2012, în 
urma loviturii de stat a rebelilor islamici, 
TUAREGII împreună cu grupări teroriste, 
guvernul a căzut, iar în partea de Nord a ţării 
puterea a luat-o rebelii, iar acum a fost 
inclusă direct pe locul 7 în clasamentul 
ţărilor cu persecuţii, situaţia creştinilor din 
Mali fiind foarte îngrijorătoare

-         aproximativ 215 000 oameni (cei mai mulţi fiind creştini) au fost alungaţi sau au fugit  
din propriile case, adăpostindu-se în ţări vecine sau în partea de sud a ţării unde încă n-au 
ajuns rebelii
-         multi creştini au căutat adăpost în capitala ţării, unde sunt îngrijiţi de creştinii de 
acolo, care şi ei sunt foarte săraci
-         bisericile din două importante oraşe din Nord au fost distruse împreună cu casele 
creştinilor, care au fost nevoiţi să fugă
-         rebelii islamici împreună cu grupările teroriste caută prin case pentru a-i găsi pe 
creştinii ascunşi, care apoi sunt torturaţi pentru a oferi detalii despre rudele lor creştine
-         în partea de Nord s-a introdus forţat legea islamică, SHARIA (care este cea mai mare 
ameninţare “legala“  împotriva creştinilor), şi crime oribile, masacre,violuri, convertiri 
forţate la islam au fost comise împotriva populaţiei, în special creştine;

-         peste 1000 de copii şi adolescenţi extrem de săraci din 
Mali au fost plătiţi foarte bine pentru a se înrola în trupele 
islamice para-militare şi antrenaţi pentru a ucide creştini în 
numele islamului
-         unul din liderii creştini din cel mai important oraş din 
Nord a fost decapitat şi sunt vânaţi şi ceilalţi lideri creştini din 
oraş, pentru a le i se aplica acelaşi tratament
-         rebelii islamici au o listă a tuturor liderilor creştini din 
TIMBUKTU pe care intenţionează să-i execute prin 
decapitare
-         autorităţile din Mali au cerut ajutor militar deoarece 
armata nu poate opri invazia rebelilor şi a grupurilor teroriste 
care au început să pună stăpânire pe ţară

Haideţi 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.
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Helen Keller  
... O poveste uimitoare!

Helen Keller s-a născut la 27 iunie 1880 în 
orăşelul Tuscumbia, Alabama, din Statele Unite. Ea 
s-a născut ca un copil normal. Până la 19 luni ea s-a 
bucurat de lumină, de razele soarelui, de zborul 
păsărelelor, de coloritul florilor. Atunci, 
îmbolnăvindu-se grav, rămâne fără vedere şi fără 
auz. Mama ei nu a ştiut lucrul acesta, dar a observat 

când o îmbăia că fetiţa e oarbă. Apoi a observat că fetiţa nu răspunde la întrebări, la sunetul 
clopoţelului. Fetiţa era şi surdă. Pe la trei ani fetiţa a devenit şi mută. Cuvintele ce le rostea 
la un an şi jumătate au fost uitate cu totul. De acum era oarbă, surdă şi mută. Închisă în 
întuneric prin pierderea văzului şi izolată de lumea sunetelor prin pierderea auzului, ea a 
pierdut şi posibilitatea de a i se comunica şi de a comunica. Părinţii nu puteau să o înveţe 
nimic. Ea a crescut, s-a dezvoltat, dar era ca un animal. Umbla prin camere şi răsturna totul, 
ieşea pe afară, se tăvălea prin iarbă şi scotea sunete stridente. Aşezată la masă, răsturna 
mâncarea, ce apuca ducea la gură şi toată se murdărea. Mama ei, o femeie foarte gingaşă şi 
fină, ajunsese la disperare cu ea. Fetiţa devenise rea, egoistă şi răsfăţată. Când mama era la 
culmea disperării, a citit în foaia lui Charles Dickens, „Notiţe americane”, că Laura 
Bridgman, o fetiţă oarbă, surdă şi mută din New England a început să fie instruită de 
Samuel Gridley Howe, Directorul Institutului Perkins. Helen a fost dusă la Michael 
Anagnos, care a urmat la conducerea Institutului după Howe. Acesta  i-a recomandat pe o 
tânără irlandeză, Annie Sullivan, care tocmai terminase studiile. Timp de jumătate de veac 
ea a fost tovarăşa de nedespărţit a Helenei Keller. Datorită ei Helen Keller a devenit 
savantă.

Helen Keller este mărturie că orice problemă ai avea, poţi merge înainte şi poţi ieşi 
biruitor. Prin perseverenţă şi răbdare, chiar şi cel mai brut şi dur diamant poate fi şlefuit cu 
multe feţe ca să fie scânteietor. 

Alt pas greu a fost când au trecut la lecţii de matematică, însă cu răbdare, tact şi 
stăruinţă, ea reuşi să intre în domeniul cifrelor. Şi a fost un salt în anul 1890, când ea a 
început să vorbească. Învăţătoarea i-a luat degetul şi i l-a pus sub limba ei ca să-şi dea seama 
cum poate pronunţa literele alfabetului. Apoi trecu la cuvinte uşoare, scurte şi după aceea la 
cele mai grele. Ea a fost a doua persoană în lume care, fără auz şi fără văz, a învăţat să 
vorbească.

La 12 ani, Helen Keller şi-a anunţat părinţii şi învăţătoarea că vrea să facă studii 
universitare. În anul 1900 a intrat la facultate şi după patru ani a primit în mână diploma că 
şi-a terminat studiile “cum laude”. Ea a devenit persoana surdă şi oarbă cu cea mai bună 
educaţie. Ea s-a dedicat mult scrisului şi mergea la anumite întruniri mari şi ţinea 
conferinţe. Era uimitor cum din fetiţa mută de altădată a ajuns o distinsă vorbitoare. A 
călătorit pentru a ţine conferinţe în Anglia, Franţa, Italia, Grecia şi Japonia. Helen Keller 
avea o frumoasă bibliotecă. Pereţii biroului ei, de jur împrejur erau plini de cărţi. Dar cea 
mai preţuită carte a ei a fost Biblia. O citea şi ziua şi noaptea căci, ea nu avea nevoie de 
lumină. Cunoştea capitole întregi pe din afară. Ea a fost o bună credincioasă. Odată stând 
de vorbă cu cântăreţul Philip Brooks i-a spus că totdeauna ea a fost convinsă că există 
Dumnezeu, dar că ea nu i-a ştiut numele.

  Studierea Bibliei pentru ea a fost o adevărată desfătare. Biblia ei în Braille avea 
pagini întregi cu literele în relief tocite de degetele ei. Odată a zis: “Eu mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele m-am găsit pe mine, mi-am găsit 
lucrul meu şi pe Dumnezeul meu”. Celor ce o deplângeau că e nenorocită fiindcă nu 
vedea şi nu auzea, ea le-a răspuns: “Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu 
pot fi văzute, nici auzite, ci trebuie numai simţite în inimă... Am mers alături de oameni 
ai căror ochi erau plini de lumină şi care cu toate acestea nu văd nimic în păduri, în 
mare, în cer, nimic pe străzile oraşelor, nimic în cărţi. Ce absurdă iluzie e acest fel de 
vedere! Mai bine să rătăceşti pentru totdeauna în noaptea veşnică a orbiei cu bun simţ, 
cu sensibilitate şi inteligenţă, decât să te mulţumeşti numai cu actul simplu de a vedea”.
A încetat din viaţă, după o hemoragie cerebrală, în timpul somnului în anul 1968. 

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

DUMNEZEU DOREŞTE SĂ REUŞEŞTI

Ignaţiu de Loyola s-a rugat: „Învaţă-ne, Doamne, să Te 
slujim aşa cum Ţi se cuvine, să dăruim şi să nu ne uităm la preţ, 
să luptăm şi să nu luăm în seamă rănile, să trudim şi să nu 
căutăm odihnă, să lucrăm şi să nu cerem nici o răsplată decât să 
ştim că am făcut voia Ta”. Reuşită înseamnă să cunoşti şi să faci 
voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta. lată patru legi care o 
guvernează. 

Prima, cunoaşte costul. Din tot ce câştigi, dăruieşti 
ceva. Cât eşti dispus să sacrifici pentru visul tău? Răspunsul tău îţi va determina viitorul. 
Uneori, cel mai mare obstacol în calea reuşitei de mâine este izbânda de azi. Pavel scrie: 
„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor 
lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22-23) 

A doua, concentrează-te ca un laser. Trasează un parcurs detaliat şi stabileşte 
termene limită. Fă-ţi o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci în fiecare zi, stabileşte-ţi 
puncte de verificare şi când este necesar, dă socoteală cuiva. „Să umblaţi cu băgare de seamă 
… Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:15-16). A treia, asigură-te că duci totul la îndeplinire. 
Maureen Dowd spune: „În clipa în care te mulţumeşti cu mai puţin, obţii mai puţin decât ce 
ţi-ai dorit”. Biblia spune că Dumnezeu „cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” 
(Romani 4:17). Deci începe să gândeşti acum ca acea persoană care vei deveni atunci! În cele 
din urmă, continuă să înveţi. Caută ocazii de a învăţa. Pavel i-a spus lui Timotei: „Ia seama 
bine la citire” (1 Timotei 4:13). Persoana care nu vrea să citească este mai de plâns decât 
persoana care nu ştie să citească. Meditează constant la legile lui Dumnezeu şi vei avea 
succes în tot ce vei face. (losua 1:8)

?      Să ne rugăm în această săptămână pentru OLTENIA ! " Fie ca Domnul sa 
lucreze cu putere spre mantuirea sufletelor din zona OLTENIEI !" 


