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Afirmaţia: „Prin familie se 
clădeşte sau se distruge omenirea“ 
trebuie să ne dea de gândit. Copiii vor 
ajunge ceea ce se formează în sânul 
familiei din care fac parte. Dacă 
influenţa familiei va fi rea, nimeni nu 
poate aştepta ca din copiii aceştia să se 
formeze oameni pe care să se sprijine 
viitorul.
Familia este locul unde copilul aude, şi 
ceea ce aude, nu va uita toată viaţa. 
Cuvintele dulci vor produce înclinaţii 
care nu vor pieri niciodată. Familia este 
locul unde prima dată copilul vede, iar 
ceea ce vede pătrunde în sufletul lui. 

Imaginile ce se vor întipări în copilărie în mintea lui, vor fi vii pentru toată viaţa. Ferice de 
familia în care se poate vedea armonia desăvârşită, înţelegerea şi evlavia! Copiii văd viaţa 
părinţilor în legătură cu oamenii şi văd şi pe aceea în legătură cu Dumnezeu.
Fiţi familii care aduc un beneficiu în lume! Nu uitaţi că o familie cu influenţe rele este o 
poartă a dezastrului în lume! Iată motive mari, ca fiecare familie să fie hrănită cu „grâul“, 
care este Domnul Isus şi Cuvântul Său! Să facem din această lucrare, o sfântă îndeletnicire 
pentru folosul familiilor noastre! Astfel, familia va deveni o poartă spre lucrări bune. 

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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EDITORIAL - Familia – o poartă
„Dacă sunteţi oameni de treabă… luaţi grâu ca să vă hrăniţi familiile.“ Geneza 42.19 

EDITORIAL - Familia – o poartă
„Dacă sunteţi oameni de treabă… luaţi grâu ca să vă hrăniţi familiile.“ Geneza 42.19 
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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.

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 estul Africii
-   are o populaţie de 87 milioane locuitori, din 
care 57 milioane sunt creştini
-    religia majoritară: Ortodoxia
-    peste 70 % din populaţia Etiopiei  este sub 30 
de ani, asta înseamnă că datorită nivelului de 
trai doar 30 %  din etiopieni depăşesc vârsta de 
30 de ani
         Constituţia garantează libertatea 
religioasă şi nu există lege care să interzică 
convertirea la creştinismul evanghelic, şi totuşi 
persecuţiile au crescut în ultimii ani în Etiopia. 
În 2011, Etiopia se afla pe locul 43 în 

clasamentul ţărilor cu persecuţii, în 2012 a urcat pe locul 38, iar în 2013 a ajuns pe locul 15.
 Persecuţiile vin din trei surse principale:
1.Liderii ortodocşi extremişti.
-Liderii extremişti ai Bisericii Ortodoxe simt că Biserica Ortodoxă îşi pierde poziţia 
dominantă şi în acelaşi timp îşi pierde şi membrii. Liderii ortodocşi persecută creştinii care 
au plecat dintre ei şi s-au alăturat grupurilor reformatoare din cadrul Bisericii Ortodoxe (un 
fel de Oastea Domnului) sau a creştinilor evanghelici
-grupul fanatic MAHIBERE  KIDUSAN , din interiorul  Bisericii Ortodoxe este o 
ameninţare tot mai mare pentru creştinii protestanţi şi pentru mişcările de reînnoire din 
cadrul Bisericii Ortodoxe. Grupul se luptă să controleze politicile  guvernamentale pentru a 
restricţiona activităţile altor religii
- Mai multi preoţi au fost expulzaţi  din Biserica Ortodoxă pentru că au venit cu idei 
reformatoare
2. Musulmanii extremişti
-Musulmanii sunt deranjaţi pentru că fraţii lor de credinţă sunt evanghelizaţi şi părăsesc 
islamul

-În zone unde majoritatea este musulmană, creştinii suferă 
persecuţii severe din partea musulmanilor
-În 2011, într-un raid, musulmanii extremişti au ars complet 
69 de biserici şi peste 4000 de creştini evanghelici au trebuit 
să-şi schimbe locaţia din cauza persecuţiilor
-Islamul extremist din Etiopia este susţinut de grupări 
islamice extremiste din ţările vecine, una fiind temuta 
grupare AL – SHABAAB,din Somalia
- Atât islamicii, cât şi unii lideri ortodocşi motivează mafioţi 
pentru a ataca bisericile evanghelice 
3. Autorităţile dictatoriale
- Autorităţile fabrică dosare false şi folosesc martori falşi 
pentru a-i acuza pe creştini de diverse fapte antisociale şi 
imorale. Foarte multi creştini au ajuns la închisoare datorită 
acuzaţiilor false.
- În Etiopia, femeile creştine au de suferit cel mai mult 
persecuţii. Ele suferă din cauza soţilor, familiei, societăţii, 
islamului şi a autorităţilor statului.

PROGRAM IZVORUL VIEȚII: 

DUMINICĂ 10  - DIMINEAŢA 09:00-12:00 Mat. 5:13-1                           

                                         - SEARA 18:00-20:00 Evanghelizare

MIERCURI 13  - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.7

JOI 14 FEBRUARIE - 18:00 REPETIȚIE DE COR

VINERI 15  -  RUGĂCIUNE -18:00-20:00  

FEBRUARIE

FEBRUARIE

FEBRUARIE

ANUNŢ!!! 
În perioada 10 Februarie- 28 Aprilie , în fiecare duminică seara, vor avea loc 
programe de evanghelizare!  
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Mânia, între furtună și uragan

M â n i a  e s t e  u n u l  d i n t r e  
s u b i e c t e l e  c o m p l i c a t e  ș i  
c o n t r o v e r s a t e .
Mânia a creat disensiuni și discuții 
aprinse de-alungul istoriei creștine. Și 
m a i  c r e e a z ă ,  î n c ă .
Deși subiectul este fluid și neclar în 
anumite aspecte, printre creștini s-au 
format tabere și poziții ferme 
baricadate  cu texte biblice. Pe de-o 
parte este tabăra celor mai permisivi, 
unul dintre exponenții ei de bază fiind 
Toma din Aquino (Thomas Aquinas). 

Pentru el, mânia este o expresie naturală  a pasiunilor umane, unul dintre răspunsurile 
noastre stârnite, activate de amenințări la adresa noastră sau a altora.
Cei care adoptă această perspectivă fac o distincție între mânia ca și pasiune – sentiment 
puternic care face parte din registrul emoțional normal al omului și mânia ca și viciu – 
mânie în formă excesivă, păcătoasă, direcționată greșit. (În limba română nu avem două 
cuvinte diferite, dar în limba engleză sunt două cuvinte care marchează această distincție: 
“anger” și “sloth”.) Mânia este, pentru ei, un răspuns natural la nedreptate, este 
recunoașterea faptului că s-a făcut un rău și o nedreptate și acest lucru trebuie îndreptat, 
corectat. Mânia nu este doar un reflex de izbucnire față de o răutate sau o amenințare, ci 
un răspuns  care urmărește corectarea nedreptății și menținerea dreptății. În acest fel, 
mânia este un instrument necesar al justiției pentru repararea nedreptăților și păstrarea 
ordinii sociale. Modelul pentru mânia exprimată corect și bine direcționată este Isus 
Cristos care, ca și ființă umană, și-a exprimat toată gama de emoții umane (tristețe, mânie, 
bucurie) într-un mod nepăcătos, având un caracter impregnat de virtutea blândeții.

În cealaltă tabără sunt cei care consideră că mânia nu este niciodată justificată, 
eventual cu unele rare excepții. Ioan Casian, unul dintre susținătorii acestei poziții, se 
folosește de textul din Iacov 1:20 pentru a arăta că mânia noastră nu aduce rezultate sau 
consecințe în direcția neprihănirii lui Dumnezeu. Dragostea față de aproapele exclude 
orice mânie direcționată spre oameni. Te poți mânia, dacă chiar vrei, pe propriul tău păcat 
sau pe demonul care te ațâță la mânie. Din perspectiva lor, mânia tulbură rațiunea până 
acolo că va deforma și corupe preocuparea noastră bună pentru dreptate față de alții, în 
ceva care va aduce servicii egoului nostru și multe pagube celorlalți. Părerea lor este că 
adevărata lepădare și moarte față de sine ar trebui să elimine orice formă de mânie din 
viața ucenicului lui Cristos! 

                                                                                    

În ambele tabere și poziții există adevăr și înțelepciune. Ambele sunt de acord că 
mânia trebuie direcționată împotriva păcatului și nu a păcătosului. Dar, într-o lume plină 
de ură și nedreptate, violență și cruzime, este greu de imaginat un răspuns adecvat care să 
nu aibă la bază mânia. Cu toate acestea oamenii mânioși, fără o curățire frecventă a 
motivațiilor și a metodelor lor, ajung să facă mai mult rău decât bine, chiar dacă au pornit 
cu dorința de a face bine.

Mânia este un sentiment complex pentru că operează cu binele și răul într-un 
cadru subiectiv: s-a făcut un rău, o nedreptate cuiva și se intervine în forță, 
pedepsindu-se răul, pentru restabilirea dreptații. Mânia cere un răspuns activ al 
forțelor binelui de a restaura dreptatea pentru cei năpăstuiți prin pedepsirea celor care 
abuzezează de forță. Mânia cu sfârșitul în minte, adică restaurarea dreptății în lumea 
nedreaptă, urmărirea cu asiduitate a binelui disciplinând forțele răului, este acceptabilă 
atâta vreme cât nu scapă de sub control și nu produce mai mult rău și mai multe 
păcate. Dacă mânia poate fi sfântă sau sfințită prin a o direcționa spre scopuri nobile, 
ce țin de împărăția Lui și nu de a noastră, atunci ea poate face mult bine acestei lumi 
rănite și îndurerate, dar nu poate fi lăsată de una singură să hotărască în învălmășeala 
luptelor crâncene. Mânia are nevoie de virtute care s-o echilibreze, s-o îmblânzească 
sau chiar s-o anihileze, câteodată. Mânia fără blândețe este ca o furtună ce se 
transformă în uragan.
Furtuna udă pământul, uraganul udă și distruge. 

MAXIME...
?O zi fără Biblie..o zi fără micul dejun!
?Nu poţi dezrădăcina un lăstar fără ca el să sufere.
?Să nu asculți niciodată tot ce se spune, dar caută să înțelegi și tot ce nu se 

spune, ca să poți spune tot ce este nevoie să fie ascultat. Să nu ne impacientăm, ci să 
avem răbdare și dacă e cazul îndelungă răbdare: totul va fi clarificat de Dumnezeu la 
vremea potrivită.

?Să luptăm „lupta cea buna a credinţei” în loc să ne luptăm cu necredinţa!
?Secretul unui mers frumos este genunchiul plecat în odăiţă.

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:
-Radu Pavel și familia lui
-Bârsan Ciprian și familia lui
-Pintilei Marin și familia lui
-Cnejevici Cosmin și familia lui.
-Mihai Ungureanu și familia lui.

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!
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