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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu
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Bisericile penticostale din Cameron sunt închise în urma deciziei 
guvernului

Guvernul din Cameron a ordonat 
închiderea a zeci de biserici în încercarea de a 
pune capăt la ceea ce se consideră a fi anarhie în 
rândul unor organizaţii creştine. Măsura pe care 
autorităţile au început să o impună pe 23 august 
vizează bisericile penticostale, care nu sunt 
recunoscute oficial (Christian Today).

Ministrul comunicaţiilor, Issa Tchiroma 
Bakary, a declarat la o conferinţă de presă din 28 
august că bisericile sunt implicate în practici 

“nesănătoase” şi “indecente”, contrar scopului de creştere spirituală a poporului. Bakary 
a denunţat, de asemenea, “cazurile clare de excludere a oamenilor în situaţii disperate”, 
“zarva nocturnă repetată” şi “prozelitismul”.

“În asemenea situaţie…guvernul nu ar putea rămâne indiferent şi inactiv”, a 
declarat el. “Autorităţile administrative, care sunt responsabile pentru păstrarea ordinii 
publice, trebuiau să îşi asume responsabilitatea.”

Aproximativ zece biserici şi-au închis uşile în capitala Yaoundé. În Bamenda, 
principalul oraş din zona nord-vestică, cu un mare număr de creştini ai ţării, douăzeci de 
biserici au fost afectate. În total, treizeci şi cinci de biserici au fost închise de-a lungul 
ţării, potrivit lui Bakary.

Pastorul Naida Lazare, preşedinte al Reţelei de Mass-Media Creştină din 
Cameron, a spus că anumite biserici au cerut aprobare din partea guvernului în urmă cu 
mai mult de zece ani, dar nu au primit niciun răspuns. “Multe biserici şi organizaţii 

creştine au încercat în zadar să obţină legalizare. Au efectuat toate procedurile 
administrative şi juridice. Dar nu au primit niciun aviz 
care să indice respingerea sau aprobarea asociaţiilor lor”, 
a declarat pastorul pentru World Watch Monitor.

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 08 SEPTEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 - Mat.6:7-15
   - dupa-masa -18:00-20:00 - tineret

MIERCURI  11 SEPTEMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 37

VINERI  13 SEPTEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00  

“Am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru” (1 Tesaloniceni 2:2)

Dacă doreşti să fii călăuzit de Dumnezeu, trebuie să înveţi să fii plin de 
încredere; nu nepoliticos sau insensibil, ci îndrăzneţ, deoarece Dumnezeu te va 
direcţiona uneori să faci lucruri pe care alţii nu le înţeleg sau cu care nu sunt de 
acord. De fiecare dată când depăşeşti limitele a ceea ce ceilalţi cred că este 
acceptabil, rişti să fii respins. Nu-i nimic! Nu poţi lăsa ca lucrul acesta să te 
împiedice să faci ceea ce ştii că doreşte Dumnezeu să faci. Confruntarea criticilor 
devine puţin mai uşoară când îţi aduci aminte că în cele din urmă “fiecare din noi 
are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu” (Romani 14:12). 

Doare să fii criticat. Dar dacă doreşti să reuşeşti în viaţă, trebuie să ai 
atitudinea pe care a avut-o Pavel. Ben Campbell Johnson parafrazează cuvintele 
lui Pavel din 1 Corinteni 4:3-4: “Sunt cel mai puţin preocupat de faptul că stabileşti 
ce e bine şi ce e rău la mine … Nici tu, nici altcineva nu mă poate reduce la tăcere 
până nu mă las eu însumi (şi nu voi face asta…). Deşi nu ştiu de nici un lucru 
împotriva mea, ignoranţa mea nu înseamnă că sunt corect în aprecierea mea, 
pentru că evaluarea finală e în mâinile lui Dumnezeu”. Oamenii siguri pot face faţă 
faptului de a fi singurii care fac ceva. Ei pot totodată să aibă aceeaşi alegere 
deoarece ei ştiu că am fost chemaţi să ne iubim unii pe alţii şi nu să-i analizăm şi să-i 
punem în categorii pe ceilalţi! Pentru a evita să îmbătrâneşti şi să te simţi de parcă 
undeva pe drum te-ai rătăcit şi nu ai reuşit niciodată să ajungi ceea ce te-a chemat 
Dumnezeu să fii, trebuie să fii îndrăzneţ.

Texte bune pentru timpuri nebune....
Nu te teme din Geneza

            Gen. 15:1                     Gen. 26:24                    Gen. 43:23
            Gen. 21:17                   Gen. 35:17                    Gen. 46:3 

Cu dragoste, 
                      pastor Barsan Ciprian



www.izvorulvietii.rowww.izvorulvietii.ro 08-SEPTEMBRIE 2013 / Nr 12008-SEPTEMBRIE 2013 / Nr 120

  Peste 60 de biserici crestine au fost 
vandalizate in cursul protestelor dinEgipt.

Presa a obtinut primele imagini de la atacurile 
asupra bisericilor copte din Egipt, comise de catre 
populatia majoritar musulmana. 

Atacul filmat a avut loc asupra unei biserici din 
Sohag, in sudul Egiptului.

Crestinii reprezinta circa 10% din populatia tarii, 
iar musulmanii sustin ca acestia ar fi de vina pentru 
plecarea de la putere a lui Mohamed Morsi.

Peste 60 de biserici crestine au fost vandalizate in 
cursul protestelor din Egipt.

Actualul guvern interimar de la Cairo a promis sa repare toate bisericile care au fost 
distruse de protestatari.

Cinci nigerieni creștini executați de către militanții 
islamiști

Incidentul șocant s-a petrecut în afara orașului Jos. Islamiștii au oprit un microbuz 
și au cerut oamenilor să coboare. După ce au aflat că cinci din ei erau creștini, aceștia au 
forțat creștinii să se întindă jos, într-un canal, unde mai apoi au fost uciși prin împușcare. 
Cei care au fost uciși sunt: Pam Gyang, Felix John, Jimmy Tiger, Ishaku Gyang și Dachung 
Monday. Aceștia erau membrii Bisericii lui Hristos COCIN – Christ in Nation, o 
congregație din orașul Foron.  

Un alt bărbat, Emmanuel Sunday, a fost prins în aceste violențe când islamiștii l-au 
oprit în timp ce acesta conducea o motocicletă. I s-a cerut să spună dacă este creștin. După 
ce a declarat că este creștin, i s-a cerut și lui să se alinieze cu ceilalți oameni.

„Când le-am spus că sunt creștin, mi-au cerut să mă alătur grupului de oameni care 
erau deja întinși la pământ. Am făcut așa cum mi s-a spus, apoi unul din bărbați a venit și mi-
a luat banii și telefonul mobil. Când au început toți să tragă și să-i omoare pe creștinii de 
lângă mine, eu am fugit într-un lan de porumb din apropiere, pentru că se întunecase deja. 
Au tras spre mine, dar am scăpat nevătămat, cu excepția rănilor făcute când am sărit în tufiș. 
Nu eu am reușit să scap, ci Dumnezeu a făcut posibil ca eu să scap și să trăiesc ca să pot 
spune ceea ce s-a întâmplat și modul miraculos în care am supraviețuit atacului”, a declarat 
creștinul care a reușit să scape.

Doi alți creștini, printre care o femeie însărcinată, au fost răniți în timpul atacului. 
Femeia însărcinată este acum văduva unuia dintre cei uciși în atac. „Nu am prea multe de 
spus, decât că Îl laud pe Dumnezeu că ne-a dat o viață de har. Soțul meu este prietenul meu și 
deja mi-e dor de el. Dar ce pot să fac decât să mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața lui. Mă 
rog ca, prin moartea lui, cei care l-au ucis să ajungă să Îl cunoască pe Isus ca Mântuitor al 
lor”, a declarat femeia (ChristianPost.com).                               

                                                                                          ...continuare în pagina 4

-“Isaac îl iubea pe Esau … Rebeca însă 
iubea mai mult pe lacov” 

(Geneza 25:28)-
Verdictul este acesta: ceea ce 

ajung copiii tăi spune mai multe despre 
calităţile tale de părinte decât despre 
genele lor! Istoria lui Esau şi a lui lacov 
este un studiu de caz despre favoritism, 
rivalitate dintre fraţi, acceptare 
condiţionată şi eşecul parental (Geneza 
25-27). Gemenii sunt la fel de diferiţi 
precum sarea şi piperul. Esau este tipul 
sportivului, iubitor al naturii şi vânător, 
lacov este tipul liniştit, iubitor de casă şi 
sensibil. Personalităţile atât de diferite ne 
pun la încercare calităţile de părinte. Dar 
diferenţa crucială nu a fost între cei doi 
băieţi, ci între părinţi şi între părinţi şi 
băieţi. Isaac şi Rebeca, în calitate de 

părinţi, nu sunt uniţi; ei nu au iubit în mod necondiţionat! “Isaac îl iubea pe Esau pentru că 
mânca din vânatul tui”. În aceasta constă esenţa disfuncţiei familiei lor! 

Tatăl “iubea”condiţionat. Dacă Esau aducea acasă vânat, el era iubit. În esenţă, 
există trei feluri de dragoste: dragoste dacă îmi împlineşti nevoile; dragoste deoarece mi-ai 
împlinit nevoile şi dragoste necondiţionată, care nu cere nimic de la tine – dragostea lui 
Dumnezeu, dragostea de care au nevoie copiii de la părinţii lor. Părinţii egoişti le cer 
copiilor să dovedească în mod constant că sunt demni de iubirea lor. 

Dragostea lui Isaac a existat dacă şi deoarece Esau i-a împlinit nevoile. Dar 
dragostea condiţionată este asemenea unui test. Aprobarea temporară şi favoritismul 
câştigat îl face pe copil să simtă “dacă nu fac şi nu sunt ceea ce doreşti, mă vei respinge”. Ea 
dă naştere la nesiguranţă, inadecvare, anxietate, amăgire, depresie şi idei de autodistrugere 
la copii. Notele, înfăţişarea, darurile şi abilităţile nu au nimic de-a face cu dragostea. Totuşi, 
în mod ironic, faptele şi atitudinea copilului tău se pot îmbunătăţi semnificativ dacă ştie că 
este iubit în mod necondiţionat.

PUTEREA IUBIRII PARENTALE (1)PUTEREA IUBIRII PARENTALE (1)

Să ne rugăm în această săptămână pentru  
urmatoarele  persoane și familiile lor din biserică:

Fratele Brânzan Nicolae
Sora  Brânzan Floarea
Familia Zgârdea

Sora Mereu Irina 
Sora Lita Nely 

ȘTIRI
CREȘTINE


