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  Dacă umblăm în lumină, după cum El este Lumină, 
avem părtășie unii cu alții.

Domnul care este prezentat în Biblie "Lumina Lumii" a 
pășit în lumea noastră întunecată.

A ales să părăsească Slava Cerului pentru a păși în 
noaptea lumii noastre înrobite și legată de păcat.

A făcut lucrul acesta pentru a-L REVELA pe Dumnezeu 
- prin ISUS, Regele, îl putem înțelege pe Dumnezeu.

Domnul Isus - nu a căutat slava proprie - prin tot ce a 
făcut a adus slava lui Dumnezeu, L-a proslăvit pe EL.

Domnul Isus ne-a arătat TOT ce trebuie să facem noi 
oamenii pentru a-L cunoaște deplin pe Tatăl.

Isus ne-a descoperit prin viața Sa, prin faptele Sale, cum 
este Dumnezeu.

Domnul ne-a arătat:

- sfințenia lui Dumnezeu - Caracterul lui Dumnezeu care 
ne este accesibil prin credință;

- compasiunea lui Dumnezeu pentru oameni - Manifestată zilnic pentru noi;

- dragostea lui Dumnezeu - Dovedită prin jertfa Domnului pentru noi

- dreptatea Lui - Dovedită.
Azi suntem la Cina - la Marea Sărbătoare - sărbătoarea lui Isus; 

       - sărbătoarea Bisericii;
Sărbătoarea instituită (poruncită) și practicată - prin elementele sale ne vorbește 

despre Dumnezeu.
Descoperim împreună un Dumnezeu care este gată să intervină, dispus să asculte 

și care are timp pentru noi.

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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-se afla in Asia, in Golful Persic si este o tara 
formata din 33 de insule
- are o populatie de 1,35 milioane locuitori, din care 
65 000 sunt crestini
- religia de stat – islam
-In 2013 Bahrain a urcat in clasamentul tarilor cu 
persecutii de pe locul 46 pe locul 35. Asta inseamna 
ca desi nu sunt multe informatii despre persecutiile 
din Bahrain, totusi urcarea in clasament exprima 
cresterea persecutiilor
-Legea Islamica SHARIA este sursa principal 
pentru legislatia. Lucrul acesta spune suficient 
pentru ca sa intelegem ca sunt persecutii in 
Bahrain
-convertirea de la islam la alta religie este interzisa

- famila si societate nu tolereaza trecerea de la islam la crestinism, si multi crestini au fost 
nevoiti sa paraseasca tara pentru a fi in siguranta
-persecutia principala vine de la musulmanii extremisti

Ciprian I. Bârsan 

 

DUMINICĂ 03 MARTIE 
-DIMINEAŢA 09:00-12:00 - 1Pet.1:13-25 ( Cina )
-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare
 

PROGRAME IZVORUL VIEȚII
MIERCURI 06 MARTIE 
-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.10
VINERI  8 MARTIE 
-rugăciune -18:00-20:00

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Ticula Gheorghe Radu;
Fam. Stoica Petrişor şi Maricica;
Fam. Herţanu Marius şi Daniela;
Sora Roşioru Aurelia;
Fam. Bodea Florian şi Ileana.

Pe site-ul bisericii avem de acum 
un CENTRU DE RUGĂCIUNE.

Postează o cerere de rugăciune 
sau roagă-te pentru cauzele altora.

Fi ajutor și o binecuvântare 
pentru aproapele tău!

www.izvorulvietii.ro
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  "REALITĂŢI ŞI MĂRTURII din istoria 
creştinismului" 

Judson Wheeler Van De Venter - compozitorul imnului "Doamne mă predau azi 
ţie", scris în anul 1896.

Născut la o fermă din Monroe Country, Michigan, în 1855, Judson Wheeler Van 
De Venter a crescut interesat de muzică şi arte. L-a primit pe Domnul Isus ca Domn şi 
mântuitor la vârsta de 17 ani. După ce a absolvit Colegiul Hillsdale din Michigan, Judson 
a devenit profesor de arte şi supraveghetor la departamentul de arte al liceului din 
Sharon, Pennsylvania.
Judson era implicat în Biserica Episcopală Metodistă, unde cânta în cor. După o 
perioadă de timp Judson s-a rugat: "Doamne, dacă vrei să ies din învăţământ şi să mă 
pun pe deplin la dispoziţia TA, spune-mi şi voi face acest lucru. Sunt gata să mă predau 
Ţie pe deplin." După acest timp de rugăciune, o perioadă îndelungată de timp a călătorit 
de-a lungul şi de-a latul Statelor Unite, Angliei şi Scoţiei, ajutând în campaniile de 
evanghelizare conduse de Wilber Chapman şi de alţi evanghelişti în câştigarea sufletelor 
pentru Hristos. 

În anul 1923 s-a mutat în Tampa, iar acolo a început să predea imnologia la 
Institutul Biblic din Florida. După câţiva ani s-a retras, dar tot mai mergea să ţină 
predici la capela săptămânală. În anii 1930, un student de la Institutul Biblic din Florida 
stătea cu ochii larg deschişi ascultându-l pe Judson Wheeler Van De Venter. Acel 
student era nimeni altul decât Billy Graham, care avea să scrie mai târziu: "Unul dintre 
evangheliştii care au exercitat o puternică influenţă asupra predicării mele timpurii a 
fost compozitorul imnului "Doamne mă predau azi ţie", rev Judson Wheeler Van De 
Venter. Noi, studenţii, l-am iubit pe acest om profund. Uneori mergeam seara la el acasă 
în Tampa ca să cântăm împreună cu el şi să ne rugăm.»

Biruinţa din pustiu  
„După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, 

până la o vreme.“ Luca 4.13 

Isus a venit în această lume ca om pentru a Se supune voii lui Dumnezeu şi a 
reîncepe istoria omului nou şi ascultător. Mântuitorul nostru n-a putut fi ispitit, pentru că 
în El nu era altă dorinţă decât aceea de a face voia lui Dumnezeu într-o supunere totală faţă 
de Cuvântul Său. Isus S-a împotrivit efortului diavolului prin conformare faţă de Cuvântul 
scris şi astfel a câştigat o biruinţă desăvârşită.

Din clipa aceea, cum vom vedea, Mântuitorul a putut să jefuiască bunurile 
duşmanului izbăvindu-i pe oameni de urmările puterii lui satan, umblând din loc în loc, 
făcând bine şi vindecând pe toţi aceia pe care diavolul îi supusese puterii lui (Faptele 
Apostolilor 10.38). La sfârşitul vieţii Sale în lumea aceasta, Hristos a făcut neputincios pe 
acel împotrivitor care avea puterea morţii.

În baza biruinţei câştigate asupra diavolului în pustiu, Isus a putut să săvârşească 
slujba Sa de izbăvire în favoarea oamenilor. Dar după această minunată slujbă, rămânea 
încă de executat lucrarea care îl va izbăvi de moartea veşnică pe omul care va crede în 
această lucrare. Pentru aceasta nu erau de ajuns minuni, ci trebuia chiar moartea 
Mântuitorului, prin care a zdrobit capul vrăjmaşului.
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Doamne, mă predau azi Ţie,
Cu toată fiinţa mea.
Tu nu mă lăsa la nimeni,
Să mă ia din Mâna Ta.

Refren: /: O, ce Har nespus! :/
    Să-mi predau fiinţa-ntreagă
    Domnului Isus!

Tu mă ştii, Doamne, mai bine
Mă cunoşti, căci al Tău sunt,
Fericirea mea supremă
Eşti Tu, Doamne, pe pământ!

Domnul vieţii mele Tu eşti,
Mi-ai dat Mântuirea-n dar,
Sunt al Tău pe totdeauna – 
Zi de zi trăiesc prin Har.

ANUNŢ!!! 
Până la finele lunii aprilie în fiecare duminică seara, vor avea loc 

programe de evanghelizare în cadrul bisericii noastre! 
Sustineți atât financiar cât și în rugaciune aceasta lucrare. 

La cina cea de taina, sfiosi ne-am adunat
Sa celebram iertarea, si vesnica iubire
Ce-ai aratat-o lumii-n Dumnezeiasca-ti fire
Dovada mult iubirii ce-n har ne-ai aratat

Iar vesnica dovada pe care Tu ne-ai dat-o
Cind dragostei jertfind pe cruce I-ai fost semn
Lasind in urma, lumii, sfirsitul cel mai demn 
Povara de pe umeri, cind vesnic i-ai luat-o

Alt tel alt dor sau vre o alta tinta
Nu ai avut pe cruce Isuse cind ai stat
Si n-ai privit cu ura nici la al meu pacat
Ce dragoste divina, ce jertfa infinita

In maini dovada mortii, tu ai purtat-o-n cuie
Iar semnul vesniciei Lai scris in coasta Ta
Rusinea si pacatul ascuns din viata mea
L-ai dus sus, la golgota urcind pe cararuie

Cu paine ne-ai dat viata, cu singe-n dar iertare
Minuni ne-ai dat dovada a harului divin
Eliberari de demoni si vindecari din plin
Cu dragostea incins Tu ai spalat picioare

Cununa cea mai 'nalta Tu ai vazuto-n mine
Eu fosta-m rasplatirea spre care-ai nazuit
Cind pe o cruce-n chinuri rabdind Tu ai murit
Jertfindu-te iertata-i. Dar Te-ai jertfit pe tine.

Azi ne hranim Isuse,cu viata din viata
Si recunoastem harul iubirii ce ne-ai dat
Bem si din sfintul singe ce-a curs pentru pacat
Si vrem cu dor Isuse sa te vedem in fata 

Poezie: Cina...
Autor: Vlad Leonel


