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Treci cumva printr-o 
perioadă de secetă spirituală? Eşti 
ocupat cu încurajarea altora în timp 
ce propria ta viaţă pare că se 
destramă? Nu eşti unic. I s-a 
întâmplat lui llie, un prooroc ce a 
cerut în rugăciune foc din cer pe 
Muntele Cârmel şi a învins prin 
puterea Domnului 850 de prooroci 
falşi. S-a confruntat cu o foamete 
mare, cu toate resursele omeneşti 
secate şi cu spatele la zid. Şi ce a 
făcut? “S-a plecat la pământ, s-a 
aşezat cu faţa între genunchi” (1 

Împăraţi 18:42). Bună mişcare! llie s-a hotărât să nu mai dea atenţie lucrurilor din jur, să 
apeleze la ajutorul lui Dumnezeu şi să se roage până primeşte un răspuns. Când a venit 
răspunsul, el a venit ca “un vuiet de ploaie”. Să remarcăm că ceea ce a auzit llie în duhul 
său a fost complet diferit de ce putea să vadă sau să audă în jurul lui. Duhul său a simţit 
ploaia înainte ca măcar o picătură să cadă. Aici găsim o lecţie importantă. Când 
Dumnezeu îţi vorbeşte, El va vorbi duhului tău, nu cărnii. Ceea ce spune El acolo este mai 
real decât orice se întâmplă în circumstanţele tale. Dar ai grijă, ceea ce auzi în duhul tău 
poate fi diferit de ce auzi în intelectul tău, sau de ce ai în bancă, sau de ce se întâmplă la 
serviciu sau de ce se petrece acasă sau de ce se petrece in trupul tău. llie a trebuit să nu ţină 
cont de toate rapoartele “nici urmă de ploaie” pe care continua să ie primească. Şi tu 
trebuie să faci la fel. Când ştii că Dumnezeu ţi-a promis un anumit lucru, trebuie să faci 
abstracţie de toată negativitatea din jurul tău, să te bazezi pe Cuvântul Său şi să continui 
să crezi!
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- Se află în Asia de S-E;
-Indonezia este formată 
din 17 508 insule, are o 
p o p u l a ţ i e  d e  2 4 4  
milioane locuitori ( din 
care 38 milioane sunt 
creştini). In Indonezia 
sunt peste 360 de etnii şi 
peste 700 dialecte;
-Indonezia este ţara cu 
cea mai mare populaţie 
musulmană din lume;

-Anul acesta a coborât de pe locul 43 pe locul  45 în lista tărilor cu persecuţii;
-Religia  de stat : islam;
-Persecuţile vin din partea musulmanilor extremişti şi a autorităţilor care sunt corupte şi 
nu respectă Constituţia;
- Mai multe regiuni din Indonezia au adoptat legea islamică, Sharia;
-Pentru a se putea construi un locaş de cult legea spune că majoritatea populaţiei din zona 
respectivă trebuie să fie deacord, iar în Indonezia 80 % sunt musulmani. Şi chiar dacă 
creştinii resuşesc să strângă semnături suficiente pentru ridicarea clădirii bisericii, se 
confruntă cu multe demonstraţii şi atacuri din partea musulmanilor extremişti;

- De ceva timp, sub presiunile musulmanilor, statul a început 
o campanie de demolare a bisericilor creştine, iar media 
este, din 5 biserici  4 sunt închise iar creştinii se adună prin 
case sub ameninţare;
-Indonezia este ţara în care sunt mulţi copii orfani pentru că 
părinţii lor au fost ucişi de musulmani extremişti;
-În ultimii ani peste 10 000 de creştini au fost ucişi de 
musulmani în campanii de islamizare;
-Multe biserici sunt atacate , incendiate sau li se pun bombe;
-O biserică a fost atacată de musulmanii extremişti şi s-a 
aruncat pe creştini cu : saci cu urină, apa de canalizare, ulei, 
ouă stricate şi pietre;
-Şi totuşi... numărul oamenilor care îl acceptă pe Isus ca Domn 
şi Mântuitor  este în creştere.

 
DUMINICA  17 MARTIE 

-DIMINEATA 09:00-12:00 - 

-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare

 

Fap. 13:1

PROGRAME IZVORUL VIETII
MIERCURI 20 MARTIE 

-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.12

VINERI  22 MARTIE 

-rugaciune -18:00-20:00
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Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se 
va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. Matei 6:34

Un psiholog îi învăţa pe cursanţii lui despre ' managementul ' stresului. A luat un pahar de 
apă şi s-a plimbat prin sală în linişte. Toata lumea astepta o întrebare de genul - este pe 
jumătate plin sau pe jumătate gol. La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul şi şi-a 
întrebat auditorii :

- " Cât de greu este acest pahar cu apă ". 
Miraţi, cursanţii au dat răpunsuri între 250 şi 500 mg. Răspunsul psihologului a fost 
următorul : 
- Greutatea absolută nu contează. Contează cât timp îl vei ţine ridicat. Un minut - nici o 
problemă. O oră - o durere de braţ . O zi - îţi paralizează braţul. În fiecare din aceste 3 cazuri 
greutatea paharului nu se schimbă. Se schimbă doar timpul ... şi cu cât e mai lung, cu atât 
mai greu este. Stresul şi grijile din viaţă sunt asemenea paharului cu apă. Dacă te gândeşti 
puţin la ele ...nu se întâmplă mare lucru. Dacă te gândeşti mai mult la ele...începe să te 
doară sufletul. Dacă te gândeşti tot timpul la ele - îţi paralizează mintea...nu mai poţi să faci 
nimic.

De aia este important să te eliberezi de stres. Când ajungi acasă seara...lasă-ţi grijile 
deoparte. Nu le purta cu tine în noapte. Pune paharul jos !

Psalmi 5:3
Doamne, auzi-mi glasul, dimineata! Dimineata eu 

imi indrept rugaciunea spre Tine, si astept!

„Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge", 
spune un proverb popular. Cât de preţioase sunt orele 
de dimineaţă pentru cel credincios, care simte nevoia 
să stea în prezenţa lui Dumnezeu. Chiar David a 
recunoscut şi a experimentat valoarea acestor ore de 
dimineaţă. Clipele de linişte ale orelor de dimineaţă 
înaintea Domnului, înainte de a începe zarva zilei, 
sunt un nesecat izvor de putere şi binecuvântare, de 
călăuză sigură pentru drumul nostru din ziua întreagă. 
Dacă ne înălţăm dimineaţa inima către Dumnezeu, 
căutând în rugăciune faţa Lui, punând înaintea Lui 
toate nevoile noastre, citind Cuvântul Lui şi cugetând 
în rugăciune asupra celor citite, atunci începem şi noi 
lucrările zilei noastre într-o stare bună şi nedespărţiţi 

de Domnul. Dacă ne-am pus în zorii zilei nădejdea în El pentru toate lucrurile, atunci 
putem în odihnă şi deplină linişte să ne bizuim pe El şi pe sprijinul Lui. Dacă îl privim, dacă 
nădăjduim în El, negreşit îşi va coborî privirea cu îndurare spre noi şi ne va călăuzi în 
dragoste şi în har în toate căile noastre. În legătură cu Domnul, povara zilei va deveni mai 
uşoară. Aducând prin credinţă toate îngrijorările la El, vom primi în acelaşi timp 
asigurarea, că Domnul Isus ne va purta de grijă.

Zorii zilei este timpul cel mai potrivit să ai legătură cu Dumnezeu, deoarece inima 
noastră nu este încă plină de greutăţi, iar liniştea casei te învăluie. Ar fi bine ca noi toţi să 
cunoaştem şi să preţuim aceste fericite ore de dimineaţă în legătură cu Domnul! „Eu iubesc 
pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută în zori mă vor găsi", spune sfântul Cuvânt a lui 
Dumnezeu. Rugăciunea să fie CHEIA zilei şi LACĂTUL nopţii! 
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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. 

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Ilaş Milucă şi Felicia;
Sora Lupu Ortanța;
Fam. Ţopan Grigorie şi Angela ;
Sora Mreja Stela ;
Fr. Sârbu Silviu Valentin şi bunica ;
Sora Filip Rodica.

«REALITĂŢI ŞI MĂRTURII din istoria creştinismului»
 
IMNUL -> Zi de zi clipită de clipită...

Pe data de 3 octombrie 1832 în familia unui pastor luteran din Suedia, s-a născut 
Karolina sau Lina cum îi spuneau cei dragi. O fire destul de bolnăvicioasă, dar acesta nu a 
fost un impediment în slujirea şi dedicarea ei faţă de Domnul. A scris peste 650 imnuri care 
le-au fost de un real folos predicatorilor din acea perioadă şi care au contribuit la marile 
treziri spirituale din a doua jumătate a secolului al XIX din ţările scandinave. La vârsta de 
26 de ani, Lina a trecut printr-o experienţă dureroasă care avea să-i influenţeze întreaga 
viaţă. Însoţindu-l pe tatăl ei pe un micuţ vas de croazieră ce străbătea Lacul Vattern de pe 
coasta de est a Suediei, vasul a început să se clatine, probabil din cauza unui cutremur. Sub 
privirile neajutorate ale fiicei sale, pastorul Sandell a căzut peste bord şi nu a mai putut fi 
salvat. Întoarsă singură acasă, Lina a început să studieze mai profund Biblia pentru a 
înţelege de ce a îngăduit Dumnezeu acea încercare în viaţa ei şi pentru a înţelege ce trebuia 
să înveţe de aici. Şapte ani mai târziu, Lina Sandell-Berg a compus cel mai cunoscut imn al 
ei: "Zi de zi, clipită de clipită...", iar foarte curând a fost publicat. Imnul exprimă 
mângâierea pe care tânăra a primit-o când a înţeles că nicio clipă Dumnezeu nu-Şi 
părăseşte copiii, că atunci când un credincios simte că este la capătul puterilor şi nu mai 
poate merge înainte, Dumnezeu îi dăruieşte puteri proaspete ca să-şi continue călătoria 
spre cer. Prima strofă vorbeşte desluşit despre încrederea ei în acest Dumnezeu care nu 
abandonează: "Zi de zi, clipită de clipită, / Eu primesc sfinte puteri de sus, / Să înving mereu 
orice ispită, / Fiind condus de-al meu iubit Isus. / El, ce-ntrece orice bunătate, / Îmi dă 
zilnic tot ce-are mai bun. / Sunt convins că Domnul ştie toate; / Lui mă-nchin şi mă supun."


