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Violenţa asupra creştinilor din Egipt...

Creştinii egipteni sunt tot mai des ţinta atacurilor celor 
care le reproşează poziţia de reţinere în mişcarea de 
înlăturare de la putere a preşedintelui Mohamed Morsi.

Panica generalizată, care domneşte în cartierele creştine 
pe fondul tulburărilor socio-politice, este exploatată 
inclusiv de interlopi care cer familiilor de credincioşi 
creştini taxe de protecţie, scrie Religion Today. Într-un 
material pentruWashington Times, preotul copt Youannis 
spunea că aceia dintre creştini care refuză să plătească taxa 
sunt atacaţi.
„Niciodată violenţa exercitată împotriva lor nu pare să fi 
fost mai amplă şi mai cruntă decât acum”, afirmă Petre 

Iancu, pentru Deutsche Welle. „Şi niciodată, parcă, tăcerea Creştinătăţii n-a fost mai 
apăsătoare şi mai vinovată. Că, în mod fals, Al-Quaida şi Frăţia Musulmană atribuie vina 
debarcării lui Morsi creştinilor, e doar o parte a problemei. Alta vizează soarta tuturor 
comunităţilor creştine din regiune, care au marcat istoria unor ţări şi zone precum Libanul, 
Siria, Irakul, Egiptul şi teritoriile locuite de palestinieni şi care, cu excepţia celor din Israel, 
se topesc văzând cu ochii de când a început să ia amploare în regiune terorismul islamist.”
Comunitatea coptă din Egipt numără peste 8 milioane de locuitori şi este cea mai mare 
minoritate religioasă dn regiune.

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 06 OCTOMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 - Ev.10:19-39 -Cina

   - dupa-masa -18:00-20:00 - Rom. 12:9-
MIERCURI  09 OCTOMBRIE

-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 41
VINERI  11 OCTOMBRIE 

-  rugăciune -18:00-20:00 
SÂMBĂTĂ 12 OCTOMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00

“Dragostea este îndelung răbdătoare” (1 
Corinteni 13:4-7) 

   Când Ed şi Alice s-au dus la consiliere 
maritală, terapeutul a întrebat-o pe Alice: “Ce 
te-a atras prima dată la Ed?” Ea a răspuns: 
“Temperamentul lui puternic, dar liniştit”. 

Consilierul a continuat: “Şi de ce doreşti să 
divorţezi?” Alice a răspuns: “Din cauza 

temperamentului lui puternic, dar liniştit”. 
Uneori ceea ce ne-a adus împreună ajunge să ne 

irite peste măsură. In fiecare relaţie există momente în care pare mai uşor să pleci decât 
să rămâi. Dar în ciuda abuzului fizic şi emoţional, există avantaje ale rezolvării 

problemelor. De exemplu, există:
1) Beneficii emoţionale. Contrar a ceea ce cultura de la Hollywood doreşte să ne 

facă să credem, oamenii divorţaţi sunt pasibili de a se simţi deprimaţi datorită singurătăţii. 
De fapt, mulţi spun că deşi au existat neînţelegeri în relaţie, le e dor să aibă pe cineva la 
care să se întoarcă acasă.

2) Beneficii privind sănătatea. Stresul emoţional conduce la probleme fizice şi 
faptul de a fi într-o relaţie, mai ales într-o căsnicie bună poate fi benefic pentru sănătate. E 
ca şi cum ai avea propria ta asistentă sau propriul terapeut.

3) Beneficii ale comunităţii. Ceea ce văd copiii tăi le influenţează alegerile 
viitoare. Faptul că rămâi în căsnicie îi învaţă cum să treacă de provocările din reiaţii. 
Cuplurile cu căsnicii puternice ajută la formarea unei naţiuni de părinţi iubitori şi 
responsabili care îşi pot călăuzi copiii pe drumul cel bun, “Dragostea este îndelung 
răbdătoare”. Autoarea Christy Scannell spune: “Când ne-am căsătorit, soţul meu şi cu 
mine am căzut de acord că o facem până la moarte … Cu câteva săptămâni înainte de nuntă 
am făcut un pact de a rezolva orice problemă ni s-ar ivi în cale … Da, ne certăm. Ne 
acuzăm. Dăm semne de dispreţ … Dar nu ne vom muta şi nu vom completa formulare … 
orice s-ar întâmpla, rămânem”. Divorţul nu intră unde este Dumnezeu şi dragostea.

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii din biserica noastră: 
Fam. Isac Claudiu ; Fam. Isac ; Fam. Indries ; Fam. Zima.

ȘTIRI
CREȘTINE

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică
Daniel Trotea
Emanuel Radu

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

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

Detalii la serile de tineret.

PARTICIPĂ ȘI TU LA CONCURSUL BIBLIC - 4 EVANGHELII!
Premii
Locul I – Tableta PC
Locul II- Telefon mobil
Locul III – Cupon valoric de cumparaturi ( 250 lei )
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IMPORTANTA AŞTEPTĂRII
“Răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea” (lacov 1:4)

L-ai întrebat pe Dumnezeu “De ce trebuie să aştept atât 
de mult?” Dacă este aşa, iată patru lucruri importante pe care 
trebuie să le ştii: 

1) Aşteptarea te pregăteşte. Timpul petrecut aşteptând poate fi 
timp în care înveţi. Şi dacă înveţi, nu pierzi. Dumnezeu te va 
pregăti pentru luptă pentru că El este un bun general. 
“Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde 
mâinile la luptă, degetele la bătălie” (Psalmul 144:1).
2) Aşteptarea te corectează. Psalmistul a scris: “Până ce am fost 
smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău” (Psalmul 
119:67). Durerea poate avea beneficii. Nenorocirea poate duce 

la avansare spirituală dacă eşti dispus să te smulgi din ea. Durerea te obligă să cauţi 
răspunsurile la Dumnezeu, să te sprijini pe El şi nu pe oameni, să înveţi când ai apucat 
pe o cale greşită, să însetezi după prezenţa Lui şi după atingerea Lui vindecătoare, să 
asculţi instrucţiunile Lui şi să fii sensibil la schimbările pe care doreşte El să le aducă în 
viaţa ta. Da, durerea ta se poate preschimbajrt progres. 
3) Aşteptarea îi descoperă pe cei din jurul tău. Motivele nu se pot discerne uşor. încrede-
te în Dumnezeu, dar testează-i pe oameni. Este un lucru biblic. “Te-a călăuzit Domnul, 
Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani …ca să te smerească şi să te încerce, 
ca să-ţi cunoască pornirile inimii” (Deuteronom 8:2). Oamenii îşi pot ţine ascunse 
intenţiile şi motivele multă vreme, dar în general, aşteptarea scoate adevărul la suprafaţă.
4) Aşteptarea îi dă timp lui Dumnezeu să rezolve problema. El este un Dumnezeu 
făcător de minuni, aşa că nu l-o lua înainte şi nu-l lua ocazia de a-Şi demonstra puterea 
în viaţa ta.

Părerea unei surorii care s-a întors din Namibia ... în câteva cuvinte.

Mă întreb uneori dacă m-am întors din Africa.
În mine a rămas scrisă istoria unor oameni care trăiesc la limita existenței.
Nu pot numi tragedie experiența lor, pentru că sunt mult mai fericiți decât 

majoritatea europenilor ghiftuiți de divertisment, dar străini de viața lui Dumnezeu, oameni 
cu a căror tristețe și singurătate mă întâlnesc în fiecare zi.

În Africa înveți că viața are un alt ritm, o altă cadență. Interacțiunea dintre oameni 
se petrece la un alt nivel. Comunici cu inima. Oamenii au timp de detaliu. Am sentimentul, 
în lumea mea, că am uitat să vorbim pe îndelete cu cineva. Avem sarcini precise, obiective 
precise. Suntem pe fugă. Melodia unei destăinuiri în tihnă ne lipsește.
Apoi, în Africa descoperi că miracolul, intervenția lui Dumnezeu este singurul mod în care 
poți supraviețui.

Si oare cine câștiga mai mult din această călătorie, eu sau ei?
Ema Mihut 

CUM ESTE RELAŢIA TA CU DUMNEZEU ? (1)
“Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M a trimis” (loan 5:30) -

Relaţia pe care a avut-o Domnul Isus cu Tatăl Său este felul de relaţie pe care 
doreşte să o ai cu El. Trei lucruri descriu acea relaţie. în următoarele câteva zile ne vom uita 
la fiecare dintre ele: Primul: intimitate. Domnul Isus a spus: “Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-l arată 
tot ce face” (loan 5:20).

Interacţionăm cu mulţi oameni pe parcursul unei zile, dar îţi verşi sufletul numai 
faţă de cei în care ai încredere şi cu care ai o relaţie apropiată. Deci cât eşti de apropiat de 
Dumnezeu în acest moment? Destul de aproape pentru a-L auzi când îţi vorbeşte? Destul de 
aproape ca să simţi căldura prezenţei Lui? 

Adevărul e că eşti atât de aproape pe cât doreşti tu să fii, hotărăşti să fii şi te 
disciplinezi să fii. Nimic nu se naşte fără să existe un act de intimitate între doi oameni, iar 
intimitatea se bazează pe un cuvânt: “dorinţa”. 

Cât de mult îl doreşti pe Dumnezeu? David a spus: “Dumnezeule, Tu eşti 
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! îmi însetează sufletul după Tine' (Psalmul 63:1). Tânjeşti 
tu după casa Lui? “Se satură de belşugul Casei Tale, şî-i adăpi din şivoiul desfătărilor Tale” 
(Psalmul 36:8). Tânjeşti tu după Cuvântul Lui? “N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-
am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12). Deci, cât de apropiată e relaţia ta cu 
Dumnezeu? 

MAI MULT DECÂT BIRUITORI (1)
“…care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos” (2 Corinfeni 2:14)

Domnul Isus a spus: “în lume veţi avea necazuri” (loan 16:33). Dacă ai probleme, 
nu înseamnă neapărat că eşti necinstit, un eşec sau centrul manifestării neplăcerii lui 
Dumnezeu. Furtuna a pus la încercare atât casa credinciosului, cât şi pe cea a 
necredinciosului (Matei 7:24-27). 

Dar credinciosul a biruit-o. Aşadar, care e scopul lui Dumnezeu? Să te facă un 
învingător, nu un artist peisagist”! “Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă 
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos”. Da, Dumnezeu te va scăpa, dar mai întâi El te 
va dezvolta. Există probleme pe care nu le poţi evita şi la care trebuie să faci faţă, cum ar fi: 
ereditatea ta fizică. Într-o societate obsedată de felul cum arată, eşti cumva nefericit cu 
privire la aspectul tău fizic? Te simţi prea înalt, prea scund, prea neatrăgător, neatletic, nasul 
e foarte urât, ai pistrui, bărbie dublă, urechi clăpăuge? 

Ai încercat să-l închizi la culoare, să-l deschizi la culoare, să-l accentuezi, să-l 
ascunzi, să-l micşorezi, să-l măreşti, dar nu reuşeşti să arate cum vrei tu ? Fereşte-te de 
normele carnale ale culturii noastre. “Prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei 
cu ei înşişi, suni fără pricepere” (2 Corinteni 10:12). Biblia subliniază că “vai de cine se 
ceartă cu Făcătorul său! … Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: “Ce faci ?” (isaia 45:9). 
Poţi avea cel mai bun aspect fizic când accepţi ce nu poţi schimba. Dumnezeu nu face 
greşeli. Nu fi ca cei “fără pricepere”. “Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii 
…Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). Adoptă standardul lui Dumnezeu, nu'al 
omului. începe să te apreciezi.
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