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“Sã nu întristaþi pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care aþi fost pecetluiþi pentru 
ziua rãscumpãrãrii. Orice amãrãciune, orice 
iuþealã, orice mânie, orice strigare, orice 
clevetire ºi orice fel de rãutate sã piarã din 
mijlocul vostru”.  Efeseni 4. 30-31

   O mare parte a Statului Kentucky este 
alimentat cu energie electricã generatã de 
turbinele de pe râul Kentucky. Într-o noapte a 
avut loc o panã de curent ºi întreaga regiune a fost 
cuprinsã de întuneric. Inginerii au inspectat 

prima datã turbinele, dar n-au gãsit nimic. Dupã câteva ore de cãutãri zadarnice, inginerii 
au trimis un om sã verifice conductorii care transmiteau curentul de la generatoare. Acolo 
au gãsit cauza. Un ºarpe se târâse pânã la aceste sârme ºi a încercat sã le traverseze. A atins 
douã în acelaºi timp, ºi a fost electrocutat instantaneu. Corpul lui a scurtcircuitat liniile de 
curent, producând panã de energie electricã. Dupã ce ºarpele a fost îndepãrtat, lumina 
electricã a revenit imediat.

   Ceva similar are loc în viaþa creºtinã. Din anumite motive, puterea spiritualã care 
ar trebui produsã în vieþile noastre de cãtre Duhul Sfânt, înceteazã sã mai curgã. Când acest 
lucru se întâmplã, trebuie sã facem investigaþii sã vedem ce a întrerupt aceastã putere. 
Apostolul Pavel ne spune unde sã ne uitãm.

El spune cã minciuna, mânia, furtul, cuvintele stricate, amãrãciunea, ura, luptele, 
rãzbunarea, vorbirea de rãu, lipsa de amabilitate ºi o atitudine neiertãtoare pot bloca 
intrarea puterii Duhului Sfânt în vieþile noastre.

   Trebuie sã fim permanent în alertã ca nici unul dintre aceste pãcate sã nu se  
încolãceascã în vieþile noastre, cauzând scurt-circuite spirituale. Dacã onorãm pe Duhul 
Sfânt -ºi nu-L întristãm - El ºi puterea Lui vor curge prin vieþile noastre. Numai în felul 
acesta vom avea puterea ºi energia spiritualã necesarã pentru a trãi pentru Dumnezeu.
                                                                                              Paul R.Van Gorder
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
plic în cutia poºtalã de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Tânãrul Alin Blaine (28 de ani), originar din Braºov, a dovedit pânã anul trecut cã este 
cel mai bun iluzionist din România, doar cã succesul nu i-a hrãnit sufletul. Chiar dacã îºi fãcuse 
un loc în showbiz datoritã trucurilor sale incredibile ºi putea chiar sã fie în locul câºtigãtorului 
„Românii au talent“, Cristian Gog, Alin a renunþat la tot luând o decizie cât se poate de 
neaºteptatã pocãindu-se.

Fostul iluzionist a renunþat la apariþia în emisiuni, la prezenþa la show-uri ºi petreceri, 
la banii pe care îi câºtiga în urma trucurilor ºi la fetele care încercau sã-l cucereascã,  pentru a-
ºi dedica viaþa lui Dumnezeu. Doar cã alegerea lui Alin a venit peste noapte, lãsându-i pe 
cunoscuþi fãrã cuvinte.

„Mi-a vorbit cineva despre Isus ºi a doua zi am decis sã renunþ la tot:  la bani, la femei, 
la maºini, la faimã! Când Isus îþi vorbeºte nu poþi rãmâne la fel…“, a spus Blaine pentru Cancan.

Atracþia lui Alin Blaine pentru magie a apãrut imediat dupã terminarea liceului, când 
a plecat la New York, cu bursã, pentru a studia Informatica. Numai cã dupã ºase luni, s-a 
întâlnit pe stradã cu celebrii magicieni David Blaine ºi Brad Christian ºi atunci a decis, spontan, 
cã este momentul sã devinã iluzionist. A urmat astfel patru ani de studii la ºcoala de magie a lui 
David Blaine de la New York, unde a învãþat tot ceea ce l-a fãcut cunoscut în România.

De când s-a pocãit însã îºi petrece ziua citind Biblia ºi încercând sã-i convingã ºi pe 
alþii sã se întoarcã la Isus. În prezent, Alin trãieºte la Braºov din rezervele adunate din 
spectacole ºi sperã sã-ºi întemeieze cât mai repede o familie, sã aibã copii ºi sã devinã 
predicator. „Am trãit ani întregi în pãcat, am cheltuit sute de milioane ºi aveam o 
femeie azi, mâine poate douã, foarte multe relaþii ºi mulþi prieteni. Acum, mulþi 
nu-mi mai sunt aproape. ªi mama mea a rãmas uimitã când i-am spus cã mã 
pocãiesc. Mi-a ºi spus sã renunþ fiindcã suntem o familie sãracã ºi ne va fi greu, 
dar credinþa a fost mai mare!“, a mai spus Alin. Newsbv.ro.  Deasemenea pe site-ul 
personal www.alinblaine.com, acesta mãrturiseºte cã anul trecut a renunþat la activitatea ºi 
viaþa de iluzionist. Citiþi-i mãrturia: “Vreau sã precizez cã din data de 26 mai 2011 nu 
am mai fost prezent în cadrul nici unei emisiuni, implicit aceasta a fost ultima 

mea televizaþie. Menþionez acest lucru deoarece nu 
vreau sã fiþi induºi în eroare cu redifuzarea 
emisiunilor fãrã acordul meu pe diferite posturi tv. De 
atunci nu mai vreau sã merg la emisiuni pentru cã 
viaþa mea s-a schimbat. Vreau sã menþionez faptul cã 
tot ce fac în calitate de iluzionist, totul este un truc, 
este ceva ce poþi face ºi tu care citeºti, dar cu foarte 
mult antrenament. Vã întrebaþi cum pot face lucrurile 
acestea sau cum este posibil sã obþin asemenea 
rezultate fascinante? Nici nu vã puteþi imagina câte 
materiale de iluzionism existã, speciale pentru fiecare 
numãr de iluzionism ºi dacã te antrenezi mult poþi 
obþine rezultate de excepþie. Menþionez faptul cã în 
toatã evoluþia mea de a ajunge atât de bun, pe lângã 
materialele de iluzionism ºi antrenament, îþi trebuie ºi 
fler pentru a duce un truc la bun sfârºit. Tot ce vreau sã 

vã adeveresc este cã NU EXISTÃ BIOENERGIE, nu am 
fãcut ºi nu o sã fac nimic cu ajutorul puterii mele sau altã 
putere din partea lui satan sau Dumnezeu. Trucul  este 
o iluzie fãcutã cu dexteritate, antrenament ºi 
materialele necesare… pentru levitate, ascuns, spart, 
miºcat diferite lucruri.                              (...va continua)

ªTIRI /  Iluzionistul Alin Blaine s-a pocãit (partea  I)

1. Kurilla Ionela ºi familia sa;
2 .Lazãr Ioan ºi familia sa;
3. Lucaci Valeriu Daniel ºi familia sa;
4. Mesaroº Vidor Alin ºi familia sa;
5. Miclea Gabriel Samuel ºi familia sa;
6. Minea Mihaela ºi familia sa;
7. Moraru Luminiþa ºi familia sa.

Sã ne rugãm 
în aceastã 
sãptãmânã 

pentru:



1.[Daniel 1:7] Ce nume babilonian i s-a 
dat lui Daniel?
a) Beltºaþar; 
b) ªadrac; 
c) Meºac.

2.[Daniel 1:20] Când cei patru prieteni au 
fost examinaþi de rege, de câte ori i-a 
gãsit el mai pricepuþi decât toþi 
magicienii ºi astrologii lui?
a) de douã ori; 
b) de ºapte ori; 
c) de zece ori.

3.[Daniel 2:35] Ce s-a întâmplat cu piatra 
care a sfãrâmat statuia?
a) a dispãrut; 
b) s-a transformat într-un munte mare; 
c) s-a unit cu statuia.

4.[Daniel 2:44] Ce anume din ceea ce 
urmeazã nu este adevãrat privitor la 
regatul reprezentat de piatra din visul lui 
Nebucadneþar?
a) va rezista pentru totdeauna;
b) va nimici toate celelalte regate; 
c) nu va rezista pentru totdeauna.

5.[Daniel 2:46] Ce a fãcut Nebucadneþar 
dupã ce Daniel a terminat de interpretat 
visul? 
a) i-a mulþumit lui Daniel; 
b) s-a închinat înaintea lui Daniel; 
c) n-a fãcut nimic.

6.[Daniel 3:19] De câte ori a dat ordin 
Nebucadneþar sã se încãlzeascã 
cuptorul în care sã fie aruncaþi cei patru 
prieteni pentru cã nu s-au închinat 
statuii regelui?

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Divertismentul
Tututora ne place sã ne simþim bine, sã ne petrecem timpul într-o manierã cât mai 

destinsã, relaxantã ºi încãrcatã de voie bunã. Copiii adorã sã fie înconjuraþi de adulþi care le 
zâmbesc, care le stârnesc hazul ºi bucuria. Pentru un copil bucuria, amuzamentul, hazul 
sunt lucruri naturale ºi frumoase. Pentru un  copil care nu râde, nu se joacã, pãrinþii se 
întreabã îngrijoraþi: „Ce este în neregulã?” 

În Biblie, bucuria este consideratã o roadã a Duhului (Galateni 5:22 - „Roada 
Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea...”). Nu puþine sunt cântãrile care 
vorbesc de bucurie: „Am bucurie ca fântâna”, „Al bucuriei steag”, „Ce bucurie am în 
Isus” etc.  De multe ori însã bucuria este confundatã cu divertismentul. Ori între bucurie 
ºi divertisment existã multe deosebiri. În zilele actuale, divertismentul ocupã un mare 
teren în toate domeniile. În toate compartimentele vieþii, spectacolul, senzaþionalul 
uimeºte, atrage atenþia, creeazã o falsã simþire de bine. ªi, deºi fiind înconjuraþi de atâtea 
resurse de divertisment, lumea  este tot mai tristã ºi mai depresivã. De ce oare? Pentru 
cã nu oferã starea de bine dupã care tânjim cu toþii, nu este bucuria pe care o dã 
Dumnezeu copiilor Sãi.  

Problema noastrã nu este acel divertisment , ci bucuria din mijlocul nostru. Mai 
este aceastã bucurie o roadã a Duhului sau este un divertisment religios? În cãutarea 
unor rãspunsuri satisfãcãtoare, aduc în atenþie urmãtoarele mesaje:

„Pentru membrul obiºnuit al bisericii evanghelice, creºtinismul este, pur ºi 
simplu, un mod de a-ºi petrece bine ºi plãcut timpul, în el fiind inclus ºi puþin material 
biblic devoþional, pentru pãstrarea echilibrului!”  The Tozer Pulpit, Cartea 6;

„Spectacolele religioase lasã întotdeauna un iz neplãcut. Când ajung în locul 
sfânt, ele sunt în pericol de a aduce foc strãin Domnului. În cel mai rãu caz, sunt un 
sacrilegiu; întotdeauna sunt inutile ºi, în cel mai bun caz, sunt un slab substitut al 
rugãciunii ºi al Duhului Sfânt.”  The Early Tozer: A Word in Season.

Copilul din ziua de astãzi are nevoie de modele autentice de închinare ºi slujire. 
Numai în acest fel biserica va fi formatã din creºtini devotaþi, serioºi ºi adevãraþi. Sã 
cerem ajutor Domnului sã ne binecuvinteze cu asemenea modele!
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PERICOLELE COPILULUI 
CONTEMPORAN (XI)

a) de douã ori; 
b) de ºapte ori; 
c) de zece ori.

7.[Daniel 4:26] Ce semnificaþie avea 
faptul cã acelui copac care îl reprezenta 
pe Nebucadneþar i s-au lãsat trunchiul ºi 
rãdãcinile? 
a) regatul lui urma sã fie refãcut;
b) ele trebuiau sã reaminteascã de 
cãderea regelui;
c) ele trebuiau sã-i reprezinte mormântul.

8.[Daniel 5:26-28,30] Care din 
urmãtoarele nu era unul dintre sensurile 
scrierii pe care a vãzut-o Belºaþar pe 
perete? 
a) regatul sãu era numãrat ºi sfârºit; 
b) el fusese cântãrit ºi gãsit cu lipsã; 
c) el nu va avea parte de cucerirea 
Babilonului.

9.[Daniel 7:24-25] Potrivit viziunii lui 
Daniel, ce anume îi va persecuta pe 
sfinþii Celui Preaînalt? 
a) leul;
b) ursul; 
c) cornul.

10.[Daniel 8:21] În viziunea Iui Daniel, 
þapul care a înfrânt berbecul reprezenta: 
a) Medo-Persia; 
b) Grecia;
c) Roma.

Rãspunsuri Ezechiel :
1.c; 2.c; 3.b; 4.b; 5.a; 6.a; 7.c; 8.b; 9.a; 10.b

Sã cercetãm Scripturile...

e
Cart a

DANIEL

-Programarea textelor biblice din aceastã 
sãptãmânã:
Duminicã dimineaþa: Text: 1 Samuel 2:22-26
Duminicã dupãmasa: Text: Evanghelizare 
Miercuri: Text: Studiu - Efeseni 6: 10-17

-Duminicã seara, la serviciul de evanghelizare va 
predica evanghelia fratele Trif Samuel din Craiova.

-Dacã cunoaºteþi fraþi sau surori care sunt internaþi 
în spitalele din Reºiþa, lãsaþi la staþia de amplificare un bilet 
cu nume, nr. de telefon, spitalul ºi salonul, pentru a putea fi 
vizitaþi.
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