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” -Învăţătorule, pentru ce calcă ucenicii Tăi datina 
bătrânilor, căci nu-şi spală mâinile când mănâncă ?

-Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi : '' 

Norodul acesta mă cinsteşte cu buzele dar inima lui este 

departe de Mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învăţături 

care nu sunt decât nişte porunci omeneşti...Aţi desfiinţat 

Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră şi faceţi 

multe lucruri de felul acesta ! ''

Suntem campioni la a ne pune singuri juguri şi legi pe care nu le putem duce. Uităm că 

menirea noastră este să fim călăuză pentru cei orbi, nu să-i încurcăm mai mult. Am auzit de atâtea ori 

porunci omeneşti de genul – nu lua, nu atinge, nu te duce la părtăşie daca ai nu ştiu ce probleme fizice, 

etc. Chiar Coloseni 2 cu versetul 22 ne spune despre acestea.  

O problemă destul de grava este că unii sunt tentaţi să asculte mai degrabă de glasul unor aşa-zis 

prooroci decât de Cuvâtul Sfânt, fără să ştie că de fapt Cuvântul are prioritate. Şi fără să ştie că 

niciodată Dumnezeu nu îşi contrazice Cuvântul.

E grav când din cauza inculturii ajungem să ucidem pe fraţi cu vorba.

Incultură înseamnă să nu citesc. Sau să citesc Biblia şi să nu înţeleg. Din cauza unor călăuze oarbe care 

mi-au inoculat tot felul de porunci omeneşti fară bază biblică.

“ -Învăţătorule, fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele Tale !

 -Lăsaţi-i ! sunt călăuze oarbe. Şi când un orb călăuzeşte un alt orb vor cadea amândoi în groapă ! ''

Dar cum oare poţi să te laşi călăuzit de un orb ? Doar dacă eşti asemena lui. Orb.

Nu vreau să mă leg de toată lista cu porunci omeneşti, datini şi tradiţii nebiblice. Realitatea este ca am 

fost izbăviţi de drept de sub toate acestea. Doar completez cu cuvintele Domnului din versetul 13 : 

„orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu va fi smuls din rădăcină” 

Te-aş întreba ce alegi să fii : o călăuză spre întuneric sau o sămânţă de Lumină ? Să ne 

dezbrăcăm dar de toate aceste superstiţii sterile şi datini de lemn.

“...Căci iată lucrurile care ies din inima si spurcă pe om : gândurile rele, uciderile, 

preacurviile, curviile, furtişagurile, marturiile mincinoase, hulele ”

DOAMNE CURĂŢEŞTE-NE DE ELE ŞI AJUTĂ-NE SĂ FIM LUMINI !

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița

FEBRUARIE 2013 / Nr 91

EDITORIAL - Îndrumători spre întuneric sau fii ai Luminii ?  EDITORIAL - Îndrumători spre întuneric sau fii ai Luminii ?  

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Daciana Bilan
Baiaş Lidia
Beniamin Crăciun

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 afla in S-V Americii de Sud
- are o populatie de 47,5 milioane locuitori, din care 
44,5 milioane sunt crestini

Columbia este o tara democrata cu o 
Constitutie care garanteaza libertatea religioasa, dar 
este o tara in care crestinii sufera persecutii din 
partea gruparilor criminale,traficantilor de 
droguri,revolutionarilor si gruparilor para-militare 
care controleaza o mare parte a Columbiei         

Crimele, alungarile din case,rapirile,bataile, 
torturile  si recrutarile fortate sunt sunt cateva forme 
de persecutii in Columbia care vin din partea 
gruparilor criminale (P.S. grupari criminale = toate 
gruparile mai sus amintite)

-         Doua motive principale pentru care  gruparile criminale ataca crestinii: 

       1.credinta crestina nu este compatibila cu ideologia gruparilor criminale. In timp ce gruparile 
criminale raspandesc razbunare si razboi,  credinta crestina raspandeste iertare si pace.Gruparile 
criminale se tem ca membrii de-ai lor vor imbratisa  credinta crestina si astfel puterea lor se va 
diminua ( ceea ce se si intampla)

      2.crestinii se implica in proicte sociale , ajutand victimele facute de gruparile criminale

      -cele mai periculease grupari criminale care tortureaza Columbia sunt gherilele FARC si  ELN. In 
prezent doar in gherilele FARC sunt aproximativ 9 000 de soldati.

      -O alta sursa de unde vin persecutiile este populatia indigena. Populatia indigena primeste ajutor 
material de la gruparile criminale pentru a persecuta crstinii.Gruparile criminale induc in eroare 
grupurile indigene spunandu-le ca fratii lor crestini sunt o amenintare pentru cultura si traditia lor. 
Teritoriile indigene sunt protejate de o lege nationala care le permite autonomia, administrandu-si 
singuri teritorile. Aparatul administativ din acele teritorii este foarte slab, ceea ce a facut din acele 
zone  un  ,,paradis” al gruparilor criminale.

        Organizatia Vocea Martirilor are doua proiecte principale in Columbia:

       1.,, Casa de siguranta” – este un conplex de case in care sunt adapostiti copiii care au ajuns orfani 
din cauza  uciderii parintilor si cei care sunt inpericol de a fi rapiti de gruparile criminale pentru a fi 

ucisi sau inrolati in gruparile lor

       2.Evanghelizarea gherilelor. Sunt parasutate pachete cu radio 
setat pe frecventa crestina  impreuna cu Biblii si literatura crestina 
in zonele controlate de gherile. Prin proiectul acesta mai multi 
soldati ai gherilelor criminale au depus armele si au inceput sa-L 
urmeze pe REGELE PACII-  ISUS

       -Nelson a devenit crestin evanghelic in 2009, si a inceput sa-si 
impartaseasca credinta cu cei din jur.Dupa doar cateva luni a fost 
alungat din casa atat el cat si sotia lui si cei trei copii minori de catre 
gruparea criminala ELN. In 2011 cativa mambrii ai gruparii ELN au 
intrat in casa lui Nelson si l-au impuscat mortal in fata sotiei si celor 
trei copii minori.La mijlocul lui 2012 acelas grup criminal a intrat in 
casa in care se afla Alicia( sotia lui Nelson) si au impuscat-o  mortal in 
fata celor trei copii, iar copiii au primit trei zile la dispozitie sa 
paraseasca locuinta, altfel criminalii se vor intoarce si-i vor ucide. 
Dupa trei zile criminalii s-au intors in casa copiilor, dar ,,,,copiii erau 
plecati. Alicia lucra benevol la un atelier de confectionat hane petru 
vaduvele si copiii crestini ramasi orfani in urma persecutiilor.

      - Desi in Columbia inseamna a-ti asuma un risc mare sa fii crestin 

MATEI CAP.15       MATEI CAP.15       

Beniamin Crăciun
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Ce este Biblia ?

1. E SCRISOAREA DE DRAGOSTE A CREATORULUI PENTRU OMENIRE. Când primim 
scrisoare de la cineva pe care îl iubim şi ne iubeşte citim acea scrisoare cu inima deschisă; o citim 
odată, apoi o mai citim de câteva ori. Apoi suntem cuprinşi de dorinţa de a răspunde folosind 
cuvinte pline de dragoste şi duioşie.

2. BIBLIA DEZVĂLUIE CARACTERUL LUI DUMNEZEU. Aflăm ce fel de Stăpân avem: bun, 
milostiv, drept, iertător. E interesant cum Scriptura nu spune că Dumnezeu are dragoste ci că 
Dumnezeu e dragoste. Expresia „viu este Domnul” întâlnită atât de des în VT ne spune că avem un 
Dumnezeu viu. Avem un Dumnezeu care urăşte păcatul. Dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu s-
au întâlnit la cruce, unde, prin jertfa Fiului a împăcat omenirea păcătoasă cu Sine.

3. SFÂNTA SCRIPTURĂ ESTE VOLUMUL CARE ÎNVAŢĂ PE OAMENI CUM SĂ TRĂIASCĂ. 
Matematica îi învaţă pe oameni cum să calculeze; conservatorul îi învaţă pe studenţi tainele şi 
armoniile muzicii; şcoala de pictură îi învaţă pe oameni cum să picteze. Biblia este singura carte 
care îl învaţă pe om cum să trăiască o viaţă plăcută Creatorului; s-o trăiască în aşa fel încât să fie o 
binecuvântare oriunde s-ar afla. Scriptura răspunde unor întrebări fundamentale: DE UNDE 
VENIM? PENTRU CE TRĂIM? ÎNCOTRO NE DUCEM? Se poate, deci, spune că Biblia este 
manualul perfect pentru fericirea supremă.

4.BIBLIA E OGLINDA ÎN CARE PUTEM VEDEA COMPORTAMENTUL TRĂIRII NOASTRE. Se 
spune că Biblia e ca un palat de oglinzi: oriunde te-ai întoarce îţi vezi faţa. Orinde ai deschide Biblia 
găseşti un fapt, o idee, o emoţie sau un sentiment privitor la viaţa personală. Noi zicem că o citim 
dar defapt ea ne citeşte pe noi. Acela care zice că nu-i poate pătrunde înţelesurile adânci încă nu s-a 
lăsat pătruns de adevărurile ei. Există expresia: „oglinda nu minte” Ea arată adevărata faţă a 
omului. Dacă cineva are o pată de noroi pe faţa lui oglinda nu o poate ascunde. La fel, Biblia 
dezvăluie adevărata stare din lăuntrul omului. Ea dezvăluie atitudinile noastre şi gândurile 
noastre cele mai adânci. Ea doboară faţada religiozităţii false şi ne arată imitaţia ieftină de evlavie 
cu care suntem, uneori, încorsetaţi. Desigur, dacă cineva se priveşte în oglinda Cuvântului se vede 
pe sine exact aşa cum apare în ochii lui Dumnezeu.

5. CUVÂNTUL NE AJUTĂ SĂ NE DIRECŢIONĂM VIAŢA SPRE ETERNITATE CU 
CREATORUL. Prin Cuvânt Tatăl ceresc „ne povăţuieşte pe cărări drepte”(Psalmul 23:3). 
Indicatoarele de la panoul de control al avionului arată tot timpul direcţia de urmat pentru sosirea 
cu bine la destinaţie. Tot astfel, Cuvântul lui Dumnezeu arată oamenilor căile neprihănirii care, 
dacă vor fi urmate, îi vor călăuzi la destinaţia finală. Au rămas celebre cuvintele evanghelistului 
Moody: „Biblia te va depărta de păcat sau păcatul te va depărta de Biblie”

Dacă vom avea în vedere aceste motivaţii vom deschide Biblia cu plăcere, vom citi cu plăcere în 
fiecare zi, ne vom sătura cu comorile ei, o vom pune în aplicare şi va fi bucurie în sufletele noastre şi 
în Cer.

Rugaciunea Tatal Nostru-Culegere si aranjament de Ionica Raceala

Sa nu spui:
Tata daca nu te comporti ca un fiu in fiecare zi!
Nostru daca esti inchis in egoismul tau!
Care esti in ceruri daca crezi ca nu te poate vedea
Sfinteasca-se Numele Tau daca prin viata ta nu-l reprezinti cu cinste!
Vie imparatia Ta daca o confunzi cu succesul material!
Faca-se voia Ta daca esti preocupat numai de planurile tale!
Sfinteasca-se numele Tau daca prin viata ta nu dovedesti asa!
Faca-se voia Ta… daca nu o accepti cand nu-ti convine!
Precum in cer si pe pamint daca nu traiest principiile Cerului aici pe pamant! 
Painea noastra cea de toata zilele… daca nu te gandesti la cei infometati!
Ne iarta noua greselile noastre… daca pastrezi ranchiuna pt fratele tau.
Nu ne duce pe noi in ispita… daca ai de gand sa pacatuiesti in continuare!
Caci a ta este imparatia, puterea si slava daca nu recunosti toate acestea!
Amin daca nu iei in serios cuvintele din Tatal nostru!!

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:
Fr. Cretu Tudor ;
Fam. Hirtie Filaret si María ;
Fam. Vuc Liviu si Dorina ;
Fr. Manoila Alexandru si Viorica ;
Fam. Lungu Ioan si Adriana 
Și pentru Paun Larisa ca Domnul să o însoțească în Italia, 
unde va studia un semestru.

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!
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PROGRAME 

DUMINICĂ 17 FEBRUARIE. -  DIMINEAŢA 09:00-12:00 Rom. 7:14-25
                       -  DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 – Iosua 1:1-9

MIERCURI 20 FEBRUARIE. - SEARA - 18:00-20:00 – Ps.8
VINERI  22 FEBRUARIE. -  rugăciune -18:00-20:00   

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