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Un pescar credincios, care îşi petrecea una din 
nopţi pe barca sa legată de mal, auzi un zgomot. 
Ştia că deţinătorul iahtului din apropierea sa se 
îmbăta deseori. Fără să zăbovească, se aruncă în 
apa rece. Cu greu reuşi să-l salveze pe bărbatul 
aproape înecat şi să-l ducă pe iahtul său. Îi făcu 
respiraţie artificială şi îl puse pe pat. După ce făcu 
tot posibilul, înotă înapoi la barca sa.

A doua zi vâsli spre iaht, pentru a vedea cum îi 
merge bărbatului. „Nu vă priveşte!“, a fost 
răspunsul respingător. Pescarul i-a amintit 
bărbatului că şi-a riscat viaţa pentru a-l salva. 
Dar în locul unei mulţumiri, a fost alungat cu 

blesteme. Cu lacrimi în ochi, creştinul vâsli înapoi la locul său. Privind spre cer, se rugă: 
„Doamne, dacă mă gândesc cum eşti tratat Tu, mă întristez foarte tare. Dar acum înţeleg 
puţin, ce simţi Tu, când aşa mulţi oameni, într-o stare fără margini de nemulţumire, Te 
resping pe Tine şi lucrarea Ta de mântuire.“

Domnul Isus a venit din slava cerului pe acest pământ şi apoi a murit la cruce, 
pentru a vă salva şi pe dumneavoastră! L-aţi acceptat?

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița

FEBRUARIE 2013 / Nr 89

EDITORIAL - Un salvator respins
ă ă  „A venit la ai S i, şi ai S i nu L-au primit.“ Ioan 1.11

EDITORIAL - Un salvator respins
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.“ Ioan 1.11 

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Daciana Bilan
Baiaş Lidia

Corectură
Irina Briscan-corector 
gramatical
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Daniel Trotea

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 află în Vestul Asiei
-         are o populaţie de 21,1 milioane locuitori, 
din care 1,7 milioane sunt creştini
-         islamul este religia de stat
-         constituţia prevede că preşedintele 
trebuie să fie musulman
-         misionarii nu sunt acceptaţi în Siria
-         după începerea războiului civil, Siria a 
urcat în clasamentul ţărilor cu persecuţii, de pe 
locul 36 pe locul 11
-         creştinii sunt principalele victime în 
războiul dintre rebeli şi armata preşedintelui
-         războiul civil din Siria  a condus la multe 

victime creştine, făcând din Sărbătoarea Naşterii Domnului, nu o zi de sărbătoare, ci una de 
doliu
-         armata rebelilor, care se luptă să-l înlăture pe preşedinte, impune legea islamică 
SHARIA (cea mai mare ameninţare “legală” împotriva creştinilor)
-         musulmanii fanatici  se răzbună pe creştini pentru că nu vor să se alăture lor în 
războiul împotriva preşedintelui
-         în ultimele două luni în Siria, au fost distruse mai multe biserici decât în ultimii  100 
de ani
-         militanţii extremişti islamici au alungat 90 % din creştinii din regiunea HOMS (o 
regiune în centrul ţării) şi le-au ocupat locuinţele
-         din cauza omorurilor agresive, a furturilor şi răpirilor de copii, mai mulţi părinţi 
creştini nu-şi mai trimit copiii la şcoală
-         creştinii proveniţi din familii islamice se confruntă cu probleme care vin din partea 
familiei, societăţii, prietenilor şi a grupurilor islamice extremiste
-         taximetriştii dintr-o asociaţie au ameninţat că orice femeie creştină care se urcă în taxi 
va avea parte de următorul tratament: “răpită, violată şi ucisă”, iar unele cazuri au fost deja 

raportate (cele mai multe femei creştine nu ştiu de 
ameninţarea aceasta)
-         mulţi creştini au fost răpiţi de rebelii care se intitulează 
Armata Liberă Siriană. Răpitorii au cerut sume imense 
pentru eliberarea creştinilor ostatici, dar în unele cazuri, deşi 
au primit banii ceruţi, totuşi rebelii au executat ostaticii
-         peste 60 000 de sirieni au murit de la începutul 
conflictelor, din Martie 2011
-         peste 650 000 de sirieni au fugit din ţară  de când a 
început războiul civil şi trăiesc în tabere de refugiaţi în condiţii 
grele
-         3000 de sirieni părăsesc zilnic ţara din cauza conflictelor 
şi 50 000 sunt la graniţă, aşteptând posibilitatea de a părăsi 
ţara
-         de precizat că mulţi dintre aceşti sirieni, care acum 
trăiesc în condiţii riscante şi foarte grele, sunt fraţi de-ai noştri 
creştini, care împărtăşesc aceeaşi credinţă cu a noastră, dar nu 
şi aceeaşi libertate cu a noastră.

PROGRAM IZVORUL VIEȚII: 

DUMINICĂ 03  - DIMINEAŢA 09:00-12:00 Is. 53:1-12                              

                                       - SEARA 18:00-20:00 1Pet. 2:1-25

MIERCURI 06  - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.6

JOI 07 FEBRUARIE - 18:00 REPETIȚIE DE COR

VINERI 08  -  RUGĂCIUNE -18:00-20:00  

FEBRUARIE

FEBRUARIE

FEBRUARIE

MOTIV RUGĂCIUNE!!!
Să ne rugăm în această săptămână pentru pentru Dezeşti, Călina  şi Grădinari. 
Domnul să facă o trezire şi să mântuiască suflete!

ANUNŢ!!! 
În perioada 10 Februarie- 28 Aprilie , în fiecare duminică seara, vor avea loc 
programe de evanghelizare!  
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10 LUCRURI PE CARE AR TREBUI SĂ LE FACEM ...

Ne propunem să iubim adevărul, să iubim 
Cuvântul şi să ne lăsăm ghidaţi şi ajutaţi să trăim 
prin credinţă, reevaluându-ne – în acord cu 
Scriptura – valorile şi priorităţile!

Ne propunem să fim împăciuitori, aducători 
de pace, mulţumitori şi un factor de bucurie în 
trupul lui Cristos!

Ne propunem să preţuim părtăşiile cu fraţii 
noştri, împărtăşindu-le din vitalitatea şi bucuria 
noastră!

Ne propunem să fim disponibili, entuziaşti, să vorbim de bine fraţii şi 
biserica, să fim mereu o inimă şi-un gând şi, în loc să bârfim sau să denigrăm 
pe cineva, ne propunem să învăţăm să ne rugăm mai mult şi mai des pentru ei 
şi pentru conducătorii bisericii!

Ne propunem să fim oamenii ai rugăciunii, călăuziţi de Duhul Sfânt!

Ne propunem să ne apropiem mai mult de Scriptură, să stăm atât de 
mult în Scripturi – aşa cum ne spunea un prieten al bisericii – încât să devenim 
una, să nu mai ştim care e Scriptura şi care suntem noi!

Ne propunem să ne lăsăm învăţaţi, disciplinaţi, dar şi încurajaţi de cei 
în măsură, de cei puşi de Dumnezeu să o facă!

Ne propunem să învăţăm să iubim mai mult pe fraţii noştri, să-i 
preţuim şi să mijlocim pentru ei aşa cum a făcut-o şi o face Cristos!

Ne propunem să luptăm din răsputeri pentru familiile noastre, pentru 
că Biserica e o familie mai mare, formată din familii mai mici… şi vrem să 
lăsam pe Cristos să strălucească mai mult – prin noi – în şi prin familiile 
noastre!

Ne propunem, nu în ultimul rând, ca – prin tot ceea ce suntem şi facem 
– să Îl proslăvim pe Dumnezeu până când Gloria ne va primi!

Aşa să ne-ajute Dumnezeu… pentru a deveni oameni după inima Lui, o 
biserică de nota 10, în care Dumnezeu să-şi găsească toată plăcerea!

                                                                                    

PREŢUIEŞTE-ŢI FAMILIA!
“Aşa este binecuvântat omul” (Psalmul 128:4)

Dacă eşti amabil cu cei din afară, dar nu cu cei din propria ta familie, ai probleme 
care trebuie discutate. Aşa că citeşte următorul lucru: “Copiii erau gălăgioşi, supărăcioşi, 
imposibili. Eram obosit şi sătul. Aşa că m-am hotărât să fug de toate şi să am o zi doar 
pentru mine – o zi în care să fac ce vreau eu. Voiam să profit la maxim şi să fiu cât vreau eu 
de lacom. 

Nu voiam să am grijă de nimeni altcineva decât de mine. Am ieşit în mare viteză din 
casă cu 60 de lire în buzunar. “În sfârşit, am reuşit!” mi-am spus eu în timp ce conduceam 
pe şosea. Ei bine, m-am dus la un magazin, m-am delectat într-o librărie şi am cumpărat 
colecţia de poezii ale lui Walt Witman. Apoi m-am dus la McDonald's şi am comandat doi 
hamburgeri, propria mea porţie mare de cartofi prăjiţi şi propria mea băutură mare. 

Am mâncat totul fără să fiu întrerupt, fără să dau nimănui murătura sau să şterg pe 
cineva la gură, la nas sau la fund. Apoi am mâncat cea mai mare îngheţată de ciocolată pe 
care am putut-o găsi. Eram liber! Aşa că m-am dus la cinema şi m-am uitat la un film fără să 
cumpăr floricele de porumb, fără să ţin 
pe nimeni în poală, fără să însoţesc pe 
nimeni la toaletă. Eram un om liber. 
Profitam la maxim – şi mă simţeam 
nefericit. Când am ajuns acasă, toată 
lumea dormea. Când am intrat 
încetişor în dormitor, soţia mi-a şoptit: 
“Ne-a fost dor de tine”. Am răspuns: “Şi 
mie”. Nu am mai fugit niciodată de 
acasă! Psalmistul a scris: “Nevastă-ta 
este … înăuntrul casei tale; copiii tăi 
stau … împrejurul mesei tale. Aşa este 
binecuvântat omul” (v. 3-4).

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

MAXIME...despre copii
?Dacă-i vom da ascultare copilului pe care-l purtăm în suflet, ochii noștri vor reîncepe să 
strălucească.
?Copilul este ca o foaie albă unde îi este scris numele, parinții încep să scrie în ea, ceea 
ce vor scrie va avea efect în procesul de maturitate. Dacă scrii iubire va da iubire, dacă 
scrii ură, ură va da.
?Copiii sunt mângâieri trimise în drumul nostru spre CER.
?Oricât de ,,analfabeți'' ar fi părinții; copii care ascultă de ei învață multe și niciodată n-
ajung rău.
?Copiii Bisericii (pe care-i ignorăm cel mai mult) sunt viitorul prezent al Bisericii, de care 
suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu!
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