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Timp este ceea ce ai sub soare. Veșnicia 
e ceea ce vom avea dincolo de soare.
Fiecare zi este un: pe locuri, fiți gata, start! 
E un timp dat fiecăruia pentru o cursă în 
care alergi, o cursă numită viață. 
Cronometrul este pornit de la naștere și nu 
are buton de “pause”.  
La final de alergare premiul ești tu! Dacă 
vei fi alergat după rânduială atunci vei fi 
laureat o veșnicie. Dacă ai alergat haotic, 
spasmotic și după regulile tale atunci 
veșnicia va fi usturătoare.
Cursa aceasta nu îți aparține. Ai fost 

înscris în ea. Dacă însă vei consimți să alergi stăruitor spre premiul chemării cerești în 
Hristos, atunci ea va deveni cursa credinței.
Cursa aceasta nu îți aparține dar cineva te va minți ca poți să alergi cum vrei tu și spre ce 
vrei tu și că poți să iei cursa în mâinile tale. Te va minți că poți fi echipat cum vrei tu și că 
nu contează cum și spre ce alergi câtă vreme ești câștigător.
În cursa credinței nu se aleargă solitar și nu concurezi cu semenii. Nu e un sprint ci un 
maraton. Se aleargă în pluton și nu se contabilizează vedetele ci unitatea și disciplina 
alergării.
Cineva te va minți spunând că blițul contează și să te dai în figuri. Tu să nu asculți 
minciunile…!
Pasul dintre timp și veșnicie este scurt, dar teribil. Folosește timpul bine ca să dobândești 
fericita veșnicie!

Florin Ianovici

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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DUMINICA 14 APRILIE 
-DIMINEATA 09:00-12:00-Mat.5:21-26
-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare
 

PROGRAME IZVORUL VIEȚII

MIERCURI 17 APRILIE 
-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.16
VINERI  19 APRILIE
-rugaciune -18:00-20:00

www.izvorulvietii.ro

REBUS CREȘTIN  - Tatăl nostru

1. Primul om. 
2. Locul de suferință veșnică (articulat).
3. Se spune la sfârșitul fiecărei rugăciuni.
4. Un creștin adevărat păzește... 
5. Locul fericirii veșnice și al desăvârșirii. 
6. Pentru a fi creștin trebuie să ... în Dumnezeu. 
7. Reprezintă societatea tuturor credincioșilor de pe pământ 
uniți în aceeași credință și sacramente. 
8. Primul conducător al Bisericii.

 

1        
    

    

2    
     

      

3        
    

    

4  
         

5        
     

  

6    
     

        

7    
        

 

8  
     

      

 

 

RĂSPUNSURI

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Daciana Bilan
Baiaş Lidia
Beniamin Crăciun
Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Daniel Trotea

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      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 Fericita mea Nădejde...de Traian Dorz

Fericita mea Nădejde 
dulce Domnul meu iubit 
ce ’nălţimi, ce slăvi, ce haruri 
vieţii mele-ai dezvelit!...

Ce oceane de lumină 
ce-adâncimi de har măreţ, 
ce trăiri necunoscute, 
ce nespuse frumuseţi,

Ce de ceruri necuprinse, 
ce întinse mări de sori 
ce de feţe-a fericirii 
ce de noi şi noi comori,

Ce necunoscute alte 
proaspete şi-adânci minuni 
strălucind în mii de raze 
curcubee şi cununi...

Cine-s eu Stăpâne-al Slavei 
cerului mai sus de Rai 
să mă-nvredinceşti de-atâta 
fericire câtă-mi dai!

Căci mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne 
nici cu gândul nu socot 
şi, răpit, privind spre Tine 
doar să plâng — atât mai pot.
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Unul din foștii președinți a Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, spunea despre 
Biblie: “În ce privește Biblia, pot spune că este cel mai mare dar făcut de Dumnezeu 
oamenilor. Tot ceea ce bunul Stăpân al universului ne-a dat, ne-a venit prin această carte 
vie. Fără Biblie nu putem deosebi între bine și rău, între drept și nedrept. Toate lucrurile 
care sunt vrednice de a fi obținute pentru bunul mers al omenirii sunt arătate în Biblie. A 
citi, a studia și a respecta Biblia are o valoare covârșitoare, capitală în viața noastră a 
oamenilor.”
Abraham Lincoln a fost un om după chipul lui Dumnezeu, care a abolit sclavia, ceea ce nu a 
făcut nici un președinte până atunci în America.
Odată a adunat câteva mii de tineri în America și le-a spus următorul lucru: “Nu vreau să 
știu că ați eșuat, ci vreau să știu dacă ați acceptat eșecul. Pentru că de eșuat, toți eșuăm, dar 
cel mai important este să ne ridicăm și să mergem înainte! Nu trebuie să acceptăm eșecul.”
El care a avut o viață atât de dură:
În 1831 falimentează în afaceri și ajunge într-o zi să nu mai aibă ce mânca;
În 1832 termină facultatea de drept, ia licența printre primii și când merge să dea examen 
pentru post, pică la examen;
În 1833 își deschide o afacere cu încă cineva, falimentează și rămâne și fără casă;
În 1835 îi moare iubita cu două luni înainte de căsătorie; îi cumpărase și rochie de mireasă;
În 1838 este înfrânt ca vorbitor în politică;
În 1840 este înfrânt ca elector;
În 1843 este înfrânt în alegerile pentru parlament;
În 1846 este ales în Congresul Statelor Unite ale Americii;
În 1848 este înfrânt în alegerile pentru Congres;
În 1856 este înfrânt în alegerile pentru vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii;
În 1858 este înfrânt în alegerile pentru Senat;
În 1860 este ales președinte al Statelor Unite ale Americii. 

Maxime ...

-Înțeleg cum se poate uita cineva spre pământ și să devină ateu, dar nu pricep cum poate 
cineva privi cerul și să mai poată să creadă că nu există Dumnezeu!
-Caracterul este precum un copac, iar reputația precum umbra lui. Umbra este ceea ce 
credem despre el, dar copacul este cel adevărat.
-În definitiv, nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi,

de Abraham Lincoln
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Familia Vulpe Victor și Liliana
Fratele Toliță Gheorghe
Sora Vulpe Paulina
Sora Miclea Ema
Sora Miclea Steluța 

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

Savanții spun că dacă ai scoate ADN-ul dintr-o celulă, acel ADN este ca o panglică 
subțire, care întinsă ar avea 1.8 metri, conținând trei miliarde de caractere inscripționate. 
Daca s-ar încerca să se citească ADN-ul tău, citind câte o litera pe secundă, zi și noapte, ar lua 
96 de ani - doar pentru a putea citi descrierea ta! Aceasta descriere a ta nu a mai fost scrisă 
niciodată până atunci în istoria umanității! La numai trei zile, o mică celulă s-a multiplicat în 
16 celule urmând să formeze 75 trilioane de celule ce formează trupul tău. Fiecare dintre cele 
75 trilioane de celule, deține o panglică de 1.8 metri, foarte strâns pliate cu trei miliarde de 
caractere care formează ADN-ul tău. Este atât de mult ADN în corpul tău, încât să îl extragi din 
toate celulele și să îl pui cap la cap. Lungimea ADN-ului din tine ar fi îndeajuns de mare încât să 
acopere distanța până la Lună și înapoi de 178 de mii de ori, atât de uimitor te-a creat 
Dumnezeu. 75  de trilioane de celule în corpul tău, din care 50 de mii de celule mor, fiind 
înlocuite de altele noi, chiar acum în timp ce stai și citești… și chiar acum alte 50 de mii de 
celule au murit fiind înlocuite de alte celule noi. Acest proces se întâmplă la fiecare trei 
secunde, zi și noapte, în fiecare zi a vieții tale.

Sfântul Augustin spunea "Oamenii trec granița să se minuneze de înălțimea munților, 
de valurile înalte ale mării, de lungimea râurilor și de imensitatea oceanului, de mișcarea 
orbitală a stelelor, dar TREC pe lângă ei înșiși și nici măcar nu observă cât de minunați sunt 
chiar ei!" 
Laminina este o moleculă specială din categoria proteinelor. Celulele sunt organizate  pe 
structuri moleculare și asta determină ce fel de proteine sunt. Există între 10 mii și 60 de mii de 
proteine în corpul omenesc, dar una din ele este o moleculă specială, organizată în această 
structură, transmițând celulelor care este datoria lor în corp. Proteina este ca o coloană de 
susținere în corpul uman. Este ca structura metalică care se pune în beton pentru rezistență. 
Laminina este o diagrama care îți ține corpul unit. 
O molecula de Laminina reală, o imagine captată cu microscopul electronic, arată cam așa:

Cât de uimitor este! Este lucrul care ne ține corpul unit, 
ne ține toate organele și pielea, are forma de cruce. 
Cuvintele lui Pavel din Coloseni 1, unde Pavel vorbește 
despre supremația lui Cristos: "Prin El vorbește despre 
Isus Cristos, toate lucrurile au fost create, în ceruri și 
pe pământ. Toate lucrurile au fost create prin Isus și 
pentru Isus. Și El, Isus este mai înainte de toate 
lucrurile și prin El care este Isus Hristos toate se țin 
împreună".  Toate sunt ținute împreună PRIN Isus 
Hristos! "Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 
locuiască în Isus și să împace totul  cu Sine prin El, 
făcând pace prin sângele vărsat la Cruce. De multe ori, 
când suferința vine, încercarea cade asupra noastră și 
căutam alinare în oameni. În final ne întrebăm, oare 
vede Dumnezeu prin ce trec eu? Oare este cu mine și 
mă susține? 
Nimeni nu te poate ajuta cum te ajută El, și nimeni nu 
este alături de tine așa cum o face El, nici o persoană 
din lumea aceasta nu te poate salva așa cum o face El. 
El te susține și poți observa acest lucru din modul în 
care te-a creat! Este alături de tine, clipă de clipă și 
veghează asupra ta!

Proteina „Laminina” Abraham Lincoln
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