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O femeie mergea cu maşina pe un drum 
lăturalnic pe o vreme sufocant de caldă când a 
trecut pe lângă un om mai în vârstă care 
încerca să-şi schimbe un cauciuc spart. O 
femeie singură nu poate fi prea atentă; dar s-
a gândit că nimeni nu se va opri. Cum nimeni 
nu s-a oprit, s-a întors şi l-a găsit pe bătrân 
sleit de puteri şi transpirat. “Mulţumesc”, a 
gâfâit el. “M-am rugat să se oprească cineva”. 
Folosindu-şi telefonul mobil ca să sune după 
ajutor, femeia a aşteptat alături de el. 
Bărbatul s-a prezentat ca fiind Bill 

Krumweide, şi i-a povestit despre familia lui şi despre pasiunea lui de a colecţiona 
echipament antic de ferme. S-a oferit să o plătească pentru gestul ei dar bunul 
samaritean a spus: “Simplul fapt de-a şti că am fost răspunsul la rugăciune este destul”. 
Zece ani mai târziu, aceeaşi femeie era îngrijorată că tatăl ei bătrân nu mai putea avea 
grijă de ferma familiei.  

Când a sunat la o organizaţie de voluntari pentru ajutor, au sosit patru oameni 
cu echipament greu şi au stat trei zile ca să semene sămânţa. Unul dintre ei i-a părut 
cunoscut, iar când acesta s-a prezentat, şi-a dat seama de ce. S-a dovedit că el era fiul 
acelui bărbat în vârstă, Bill Krumweide Jr. “Vă mulţumesc pentru că l-aţi ajutat pe tatăl 
meu cu ani în urmă”, a spus el. “Eu sunt cea care vă sunt datoare” a răspuns femeia. “E 
uimitor cum o faptă bună a urmat alteia şi a legat două familii prin legătura mulţumirii. 
Şi a început cu rugăciunea unui om bătrân”. Ce seamănă omul aceea culege: “Fiecare 
primeşte după lucrul mâinilor lui”. Dumnezeu ne răsplăteşte “după faptele noastre” 
(Proverbe 24:12). Tu nu trăieşti într-un vid. Biblia spune: “fiecare … va primi răsplată de 
la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut” (Efeseni 6:8).
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DUMINICA 31 MARTIE 
-DIMINEATA 09:00-12:00 -  Luc. 18:15-17 
-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare
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MIERCURI 03 APRILIE 
-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.14
VINERI  05 APRILIE
-rugaciune -18:00-20:00

“Fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui” (Proverbe 12:14)
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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Trimite cererea ta sau fi ajutor pentru alții în rugăciune!

Ştiaţi că…: 

20% din creştini nu se roagă niciodată? 
25% din creştini nu citesc niciodată Biblia? 
30% din creştini nu merg niciodată la Biserică? 
40% din creştini nu suţin prin dărnicie lucrarea Domnului? 
50% din creştini nu frecventează şcoala duminicală? 
60% din creştini nu participă niciodată la cina Domnului? 
70% din creştini nu fac niciodată donaţii pentru misiune? 
80% din creştini nu participă niciodata la serile de rugaciune? 
90% din creştini nu au avut niciodată părtăşie în familie? 

POEZIE

Încurajare - Simona Toma 

Nu te lăsa învins pe cale,
Rămâi în Domnul credincios,
Credinţa-n El să-ţi dea putere
Să fii statornic, bucuros!

Nu eşti înfrânt de ai nădejde,
Nu eşti zdrobit de-L ai pe El,
Priveşte sus, ridică-ţi ochii
Spre Cel Ce-I Sfînt, Emanuel!

Să fii puternic şi-n furtună, 
Eşti mântuit, deci fii voios,
Vei birui cu Domnu- alături,
Nu te-ntrista, nu fii fricos!

Curaj, putere, biruinţă,
Eroi sunt cei ce au luptat,
Fii vrednic şi rămâi în voia-I,
Să nu pierzi lupta niciodat'!

Nu te lăsa, cât ai iubirea,
Când poţi visa la cerul sfânt,
Fii tare-n Domnu-n orice clipă,
Veghează, stai cu El cântând!

www.izvorulvietii.ro
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Dacă Domnul Isus ar veni la tine...  

-Ar trebui să-ţi schimbi  hainele înainte de ai deschide uşa? 
-Ar trebui să ascuzi ziarele sau revistele pe care le ai acasă şi să pui Biblia la vedere? 
-Ar trebui să ascunzi casetele- cd urile de muzică pe care o asculţi de obicei şi să scoţi 
cartea de cântări? 
-Ai putea să-i deschizi uşa şi să-l primeşti imediat sau ar trebui să te pregăteşti mai 
întâi? 
- Mă-ntreb, dacă Salvatorul ar sta de vorbă cu tine vreo zi, doua, ai face ceea ce faci de 
obicei? 
-Ai vorbi ceea ce vorbeşti de obicei? 
-Viaţa ta s-ar desfăşura în acelaşi mod ca şi acum? 
-L-ai duce pe Domnul cu tine acolo unde te duci de obicei? 
-Sau ţi-ai schimba modul de viaţă pentru timpul cât El ar sta cu tine? 
-Ţi-ar face placere să-ţi întâlnească prietenii tăi cei mai apropiaţi? 
-Nu cumva te-ai bucura dacă ei ar sta la distanţă de tine pentru timpul cât Domnul ţi-ar 
fi oaspete? 
-Te-ai bucura dacă ţi-ar spune că vrea să stea cu tine pentru totdeauna? 
-Nu cumva ai răsufla uşurat când ţi-ar spune că pleacă? 
  
Ar fi interesant să ştii ce ai face dacă ar veni în mod fizic, să petreacă o bucată de timp cu 
tine! 

Să ne înţelegem unii cu alţii
 
“Vă îndemn … să fiţi uniţi în chip desăvârşii într-un gând şi o simţire” 
(1 Corinteni 1:10) 

 
Dacă doreşti cu adevărat să refaci o 

relaţie frântă, înainte de a discuta cu cealaltă 
persoană, vorbeşte cu Dumnezeu. El vă poate 
schimba inima, inima ta sau ambele inimi. Este 
uimitor cât de diferit te simţi după ce te-ai rugat. 
Deseori conflictul îşi are rădăcina în nevoi 
neîmplinite. De fiecare dată când aştepţi ca un om 
să-ţi împlinească nevoile pe care numai 
Dumnezeu ţi le poate împlini, dai de necaz. “De 
unde vin … certurile între voi? … Voi poftiţi, şi nu 
aveţi; … şi nu aveţi, pentru că nu cereţi” (lacov 4:1-

2). În loc să apelezi la Dumnezeu, apelezi la oameni, apoi te enervezi când te dezamăgesc. 
Dumnezeu spune: “De ce nu vii mai întâi la Mine?” Asigură-te şi stabileşte să discuţi cu acea 
persoană fată în faţă. Chiar dacă ai fost ofensat, Dumnezeu aşteaptă ca tu să faci prima 
mişcare: “du-te întâi de împacă-te cu fratele tău” (Matei 5:24).  

Noi spunem: “Timpul vindecă”. Nu neapărat; uneori el numai face ca rănile să 
supureze. Preluarea controlului asupra situaţiei reduce daunele, în plus, amărăciunea îţi 
afectează părtăşia cu Dumnezeu şi ca rugăciunile tale să fie ascultate (1 Petru 3:7). Prietenii 
lui Iov i-au reamintit: “Oare pentru tine, care te sfâşii în mânia ta s-ajungă pustiu 
pământul” (Iov 18:4). Nu uita că alegerea momentului este foarte importantă. Nu încerca 
să repari o relaţie când eşti obosit, când eşti grăbit sau când vei fi întrerupt. Şi “nu tăia în 
carne vie”. Timpul şi efortul pe care eşti dispus să le investeşti în restaurarea relaţiei indică 
valoarea ce o are pentru tine relaţia. Aşa că fă-o când amândoi vă simţiţi cel mai bine. Poate 
spui: “Nu sunt sigur că o pot face”. Ba da, poţi; Dumnezeu “… ne-a încredinţat slujba 
împăcării” (2 Corinteni 5:18). 
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Parabola creionlui 

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi 
niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe 
aceasta Mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce 
totdeauna conform dorinţei Lui.  
A doua calitate: din când în când trebuie să mă 
opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta 
înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar 
până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi 
unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.  
A treia calitate: creionul ne da voie să folosim guma 
pentru a şterge ce era greşit Trebuie să înţelegi că a 
corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, 
ceea ce este important este faptul că ne menţinem pe 

drumul drept.  
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de 
grafit din interior. Tot asa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.  
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să stii că tot 
ce faci în viaţa va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a 
ta.                                                                                                                                          

Paulo Coelho 

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Belchite Ana şi Ionuţ; 
Fam. Agafiţă Gică şi Anişoara; 
Fam. Ifrim Dan şi Mina; 
Sora Constantin Lica; 
Sora Constantin Lidia.

Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:
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