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Ne leagă în continuare frumoasele 
amintiri de istoria Bisericii Izvorul vieții din a 
cărei mare familie este o mare bucurie că 
facem parte și cu siguranță, de cei pe care  
Bunul Dumnezeu a rânduit să ne slujească.

În aceste vremuri, în care nu avem la 
dispoziție tot timpul pe care ne dorim să-l 
petrecem cu cei dragi, cu prietenii, frații și 
surorile,  fie că sunt în alte biserici, fie că sunt 
plecați pentru o perioadă de timp în alte țări 
fie că nu pot să fie prezenți din cauza bolii, cu 
cei care acum și aici formăm o familie sfântă, 
puternică și veșnică dar dorim să atenuăm 

parțial unele neajunsuri și să facilităm menținerea legăturilor spirituale prin întrunirile 
în Casa de rugăciune, vizite la bolnavi, în familii sau în spitale, cercuri de rugăciune, prin  
mass-media și de 100 de ori până acum, prin Foaia Bisericii.

Prin  Foaia Bisericii dorim să se constituie într-o punte de legătură între membri 
bisericii, să răspândim o învățătură sănătoasă și unitară, să ajutăm pe cei care nu au altă 
posibilitate de-ași însuși anumite cunoștințe Biblice, istorice, teologice, etc…

În speranța că această idee ne va aduce mai aproape unii de alții și pe toți mai 
aproape de Dumnezeu, rugămintea pe care v-o adresăm este să ne împărtășiți câteva 
detalii, cu privire la experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. 

Bineînțeles, așteptăm întotdeauna sugestiile dumneavoastră despre Foaia 
Bisericii pentru a putea îndeplini mai bine scopurile.

Mulțumim Lui Dumnezeu, care prin harul Domnului nostru Isus Hristos, Fiul 
Său a mișcat inimile câtorva suflete ca să se pună la dispoziția lucrării Duhului Sfânt, 
pentru a se ocupa de întocmirea acestei Foi a Bisericii, de ex.: Pavel Radu, Ciprian-Ioan 
Bârsan, Daniel Trotea, Roxana Martin și au mai fost și alții (Cristi Indrieș, Vicentz 
Sebastian, Craciun Benianim, Adrian Tămăşan, Adina Radu, Daniel Hirtie, Irina 
Briscan, Marcela Gușă. ).

Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să răsplătească munca lor.
În încheiere, amintesc ce a spus Neemia, demnitar la curtea împăratului 

Artaxerxe: Adu-ți aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru 
poporul acesta (Neemia 5:19). Dumnezeu să-și aducă aminte de toți colaboratorii de la 
Foaia Bisericii precum și de cei ce au citit-o și o vor citi dar mai ales de cei ce vor împlini și 
răspândi învățătura sănătoasă pe care o  găsesc în ea.

Slăvit să fie Domnul!

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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Poezie  

„El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre…“ 

Galateni 1.4

Isuse, Doamne, Tu, Cel drept,

La noi jos ai venit;

Ştim cum Tu ne-ai răscumpărat

Când ai fost răstignit.

Iubirea Te-a adus la noi

De sus, din glorie,

Să împlineşti orice nevoi

În care ne găsim.

Tu eşti Mântuitor şi Domn,

Etern, în glorie;

'Naintea Ta ne vom pleca

Şi toţi te-om lăuda.

De-acum 'nălţăm divinu-Ţi har,

Iubirea, slava Ta;

Ca să ne faci pe noi bogaţi,

Tu Te-ai făcut sărac.

Te lăudăm, Te adorăm:

Tu eşti Cel minunat;

Frum'seţea Ta ne-a cucerit:

Noi la picioare-Ţi stăm. 

Cine este Isus Hristos?
- „ …N-avea nici frumuseţe, nici strălucire…; era aşa de dispreţuit…, şi noi nu L-
am băgat în seamă.“ Isaia 53.2,3
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“ Matei 16.16 -

În Evanghelii, El ne este prezentat ca:

Un străin: El nu a avut o casă pe pământ. Casa Sa a fost Casa veşnică a Tatălui. El 
a venit de la Dumnezeu Tatăl şi S-a întors la El (Ioan 8.23; 16.28).
Un om fără adăpost: În ziua naşterii Sale nu a existat niciun loc în han pentru El. 
Şi aşa a rămas în timpul întregii Lui vieţi (Luca 9.58).
Un izgonit: Respins şi chiar alungat, El a umblat din loc în loc (Luca 8.37). 
Societatea timpului Său L-a urât aşa de mult, încât la sfârşit L-a condamnat la 
moarte şi L-a răstignit.
Un sărac: Când i s-a cerut într-o zi să plătească impozitele, nu avea nici măcar o 
monedă la Sine (Matei 17.24-27).
Un neînţeles: Fraţii Săi şi chiar ucenicii nu înţelegeau totdeauna vorbirea Sa 
(Marcu 9.32).
Aşa a trăit Fiul lui Dumnezeu aici ca Om! Dar în acest mod, Isus a devenit 
aproapele nostru. – Te simţi singur? Aparţii de cei ce sunt izgoniţi, de cei săraci, 
de cei neînţeleşi? Isus Hristos te înţelege. Dacă crezi în Domnul Isus, El devine 
prietenul tău fidel!
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Inima noastră
„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările 

Tale.“ Psalmul 139.14 –

Inima noastră bate de aproximativ 100.000 de ori pe zi, 
sau de aproximativ 2,5 miliarde de ori în 70 de ani. Cantitatea 
pusă în circulaţie în acest timp ar fi suficientă pentru a umple cu 
sânge un „zgârie-nori“. Printr-o reţea foarte ramificată, cu o 
lungime de aproximativ 2.500 km de artere, vene şi capilare, sunt 
alimentate cu sânge toate părţile componente ale corpului. Aici 
avem pompa care nu necesită lucrări de întreţinere, pompă pe 
care tehnica o caută dintotdeauna. Inima este de asemenea 
foarte adaptabilă. Astfel, de exemplu, volumul de sânge de 5 litri 

pus în circulaţie pe minut de un ventricul se poate ridica la 20 litri în cazul unei munci fizice 
grele.

Viaţa noastră depinde de pulsul inimii. De aceea şi în limbajul figurat al Bibliei prin 
inimă se înţelege nu muşchiul, ci felul de a fi al persoanei omeneşti. Astfel, simţămintele şi 
deciziile voinţei noastre îşi au originea în inimă. Solomon spune: „Păzeşte-ţi inima mai 
mult decât orice, căci din ea ies izvoare-le vieţii“; „Cel ce încearcă inimile este Domnul“ 
(Proverbe 4.23; 17.3). Deci Dumnezeu Însuşi cunoaşte gândurile inimii noastre, pe care noi 
dorim să le ascundem de cei din jurul nostru. El judecă chiar şi motivele inimii. Toate 
acestea ar trebui să ne pună pe gânduri.
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Mangra Rafael şi Mihaela;
Fam. Munteanu Gheorghe şi Iuliana;
Fam. Vlad Ionel şi Marica; 
Sora Uma Ana; 
Sora Voina María.

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

Ajutor în necaz 
„Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt 

ajutat.“ Psalmul 28.7 -

Odată a venit un om cu necazul său mare la evanghelistul John Wesley şi i-a 
mărturisit lui toate grijile sale. Aceste griji erau atât de mari şi multe, încât omul nu mai 
vedea nicio cale de ieşire. În faţa lor, pe păşune era o vacă, ce îşi întindea capul peste gardul 
de scânduri. „De ce priveşte vaca peste gardul de scânduri?“ îl întrebă Wesley pe acel om. 
„Pentru că nu poate privi printre scânduri!“ răspunse acesta simplu. „Aşa aş face şi eu în 
cazul dumneavoastră“, a spus Wesley.

Când grijile devin un munte, nu trebuie să încercăm să le învingem prin propria 
putere. În predica de pe munte, Domnul a spus: „Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, 
poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?“ De aceea trebuie să privim cu inimi sincere 
peste îngrijorări la Domnul Isus. Chiar dacă în jurul tău totul este întunecos şi necazul este 
foarte mare, priveşte la Domnul, care are toată puterea în cer şi pe pământ. El este mai 
mare şi mai puternic decât toate forţele, puterile şi împrejurările acestei lumi şi ale acestui 
timp. El este şi rămâne marele Dumnezeu, care nu-i părăseşte şi nu-i uită niciodată pe ai 
Săi. prezenţa Mântuitorului în viaţa noastră ne dăruieşte liniştea după care suspinăm 
deseori. 

Bătrânul chinez Li
- „Căci mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este 

puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.“ Romani 
1.16 

Misiunea din China a lucrat odinioară spre marea binecuvântare a acestei ţări 
mari. Vestea creştină a pătruns până în cele mai îndepărtate zone.

În Sining, în China de nord-vest, venise la credinţa în Domnul Isus Hristos bătrânul 
Li. De atunci vizita în fiecare duminică, fie că ploua, fie că era soare, strângerile laolaltă ale 
credincioşilor. Li locuia în munţi la o depărtare mare de oraş. Drumul ducea în mare parte 
printr-o văgăună foarte îngustă, care devenise nesigură datorită lupilor şi hoţilor. Dar 
bătrânul om se bucura atât de mult de ziua de duminică, încât cu o noapte înainte nu putea 
să doarmă de bucurie. Imediat ce cântau cocoşii, pornea la drum, cânta pe tot drumul şi nu 
venea niciodată prea târziu. Chiar şi în zilele cele mai geroase ale iernii sosea strălucind de 
bucurie la misiune. Deoarece viaţa şi mărturia sa erau în concordanţă, mulţi au fost 
conduşi prin el la mântuire.

Bătrânul Li a fost odinioară un păgân. Nu este el oare o mărturie minunată pentru 
ceea ce poate face harul lui Dumnezeu, arătat în Hristos Isus, dintr-un păgân? Nu ne 
ruşinează drumul acestui bătrân creştin, bucuria sa în mântuire şi râvna sa? 

 
DUMINICA 21 APRILIE 
-DIMINEATA 09:00-12:00-1Cor.11:1-16
-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare
 

PROGRAME IZVORUL VIEȚII

MIERCURI 24 APRILIE 
-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.17
VINERI  26 APRILIE
-rugaciune -18:00-20:00
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