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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

Sat creştin atacat de rebeli sirieni. 
Localnici forţaţi să se convertească la 

islamism.

Activiști sirieni au declarat pentru AP că grupări 

rebele, între care și luptători afiliați Al-Qaida au atacat un 

sat creștin situat în nord-estul capitalei Damasc, 

informează The Blaze. O informație mai recentă, publicată 

de  Daily Maileste că localitatea siriană, numită Maaloula, 

a fost eliberată de rebeli, însă creștinii au fost forțați să 

treacă la islamism, fiind amenințați cu moartea. 

Unul dintre localnici a spus că rebelii le-au atacat 

casele și bisericile strigând „Allahu Akbar” (Dumnezeu e mare!). La scurt timp de la 

ocupare, „am auzit focuri de armă și am văzut 

trei cadavre zăcând în mijlocul drumului, în 

cartierul vechi. Unde este președintele Obama 

să vadă ce ni se întâmplă?, a mai spus bărbatul. 

Un alt localnic susținea că a văzut cu ochii lui 

rebeli amenințând cinci localnici că îi 

decapitează dacă nu se convertesc la islamism. 

Episodul alimentează îngrijorările privind 

infiltrarea extremiștilor islamiști în rândul 

grupărilor de rebeli.

Nu avem noi oare parte de un mare har ca avem 

libertatea de a îi sluji lui Dumnezeu ?! 

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 22 SEPTEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00-Luc.5:33-39

     - dupa-masa-18:00-20:00-Mat.25:14-30

MIERCURI  25 SEPTEMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 39

VINERI  27 SEPTEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

“In dragostea noastră fierbinte pentru voi”  (1 Tesaioniceni 2:8)

Ca să devii un tată bun, trebuie 
sâ fii un bărbat care are o relaţie 
apropiată cu Tatăl ceresc. Dacă aplici 
principiile lui Pavel folosite când a fost 
tată pentru copiii săi spirituali te poti 
echipa ca să ajungi un tată bun. 
Vorbindu-le “copiilor” săi, Pavel 
demonstrează căldura unei mame şi 
muşchii unui tată (1 Tesaioniceni 2:7-

11). În următoarele câteva zile vom observa câteva din principiile lui Pavel de a fi tată: Fă-
I pe copil să se simtă iubit. “In dragostea noastră fierbinte pentru voi”. Pavel a ales un 
cuvânt grecesc utilizat rar pentru dragoste, nu cuvântul obişnuit pentru dragostea 
necondiţionată sau pentru afecţiunea frăţească. Cuvântul pe care l-a folosit însemna un 
magnetism puternic, cald şi spontan – un termen de alint utilizat în mod normal cu un copil 
foarte mic. De ce ar dori Pavel să vorbească astfel cu adulţii? 

Pentru că nevoia de a fi iubit este una pe care nu o depăşim niciodată! El a dorit ca 
ei să se simtă iubiţi. Biblia spune: cea mai mare dintre ele este dragostea” (1 Corinteni 
13:13). Taţilor, mai mult decât orice altceva, de asta au nevoie copiii voştri în copilărie. 
Copiii voştri adolescenţi se vor simţi înjosiţi dacă vă manifestaţi afecţiunea faţă de ei când 
sunt colegii lor de faţă, dar în adâncul lor o vor aprecia. Probabil fiicele voastre 
adolescente vă vor întoarce îmbrăţişările şi vorbele, în timp ce fiii voştri adolescenji îşi vor 
da probabil ochii peste cap şi vor protesta tăcut, lubiţi-i oricum, până când vor fi destul de 
mari să vâ spună ce bine s-au simţit! 

 

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii din biserica noastră:
Fam. Lacătuş Firuţ;     Sora Paşa Paulina;     Sora Borcan Geta;

Fam. Amarioarei  Gheorghe;     Fam. Ciobanu Margareta şi Natalia;
Fratele Marşavela Marius.

ȘTIRI
CREȘTINE
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Binecuvântat să fie Numele Domnului căci ne-a făcut parte de o așa binecuvântare 
prin aceste suflete însetate după Cuvânt și rugăciune. Ne-am luat rămas bun, am îmbărbătat 
pe toți și ne-am arătat dorința de a face tot posibilul ca după un timp să ajungem din nou pe la 
ei. Domnul să răsplătească fiecăruia ce a ridicat rugăciuni pentru mine în această lucrare din 
Namibia. 

Mulțumesc Domnului că am simtit din nou sprijinul în rugăciune al surorilor și al 
fratilor din biserica mea. Mulțumesc Domnului pentru protecția Sa față de atacurile 
spirituale și de orice reptilă sau insectă periculoasă. Nu am văzut până acum atât de mulți 
serpi veninoși, scorpioni, animale sălbatice și așa multe vietăți ciudate. M-am bucurat să 
învăț la culcare în cortul meu, versetul din Psalmul 4:8 “Eu mă culc și adorm în pace, căci 
numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.” Vă rog în continuare să 
sprijinim această lucrare prin rugăciune ca Domnul să coordoneze și să întărească această 
lucrare. Văzând toate minunile prin care Domnul ne-a binecuvântat, nu pot decât să am o 
inimă mulțumitoare și plină de încredere față de Dumnezeu și să mă gândesc zilnic câte 
daruri minunate și nemeritate varsă peste noi cei din România. 

Să mai auzim câte ceva despre Kalahari...  
DOMUL E MINUNAT!   -  Adrian Miu 

Programul zilnic este 
până la ora două, când copiii 
primesc a doua masă gratuită, 
după care sunt liberi să meargă 
acasă. Domnul lucrează atât de 
minunat în acești micuți chiar 
daca la început nu prea aveau chef 
de școală. Unul dintre băieți a 
prins foarte bine engleza, iar la 
m a t e m a t i c ă  s e  d e s c u r c ă  
nemaipomenit, intrecând pe toată 
lumea. A învățat să cante foarte 
repede la chitară. Ori de câte ori 
avem nevoie de traducere, el este 

printre cei mai buni, de aceea îl lăudăm pe Domnul și Îi mulțumim pentru că El ne răspunde 
la rugăciuni și totodată mulțumim pentru spiritul de sacrificiu al tinerelor care și-au dedicat 
viața și timpul lor pentru slujirea acestor micuți la școală. Sora Neli este soția fratelui 
Ovidiu Pater. Ea se ocupă zilnic de bucătărie, se scoală în fiecare dimineață la ora cinci 
pentru a frământa coca, ca apoi s-o pună la copt în cuptorul improvizat. Se trudește ca în 
fiecare dimineață fiecare copilaș să aibă ce mânca, pregătind tot felul de mâncăruri din 
puținul pe care îl au. Mama Neli, așa cum este numită de toată lumea, fie copil sau adult, se 
îngrijește și de sănătatea tuturor. Toți care au câte o problemă medicală (îi doare capul, îi 
doare burta, au căzut, au febră, sunt răciți) primesc cu căldură și medicamente necesare. Așa 
m-am bucurat să văd cum Dumnezeu lucrează prin sora Neli, cu ce dedicare, devotament și 
cum își dă silința să facă toate acestea pentru acești sărmani.

Domnul mi-a dat și mie izbândă, putere și un timp bun la bază, unde am reușit să 
ajut la finalizarea construirii unei clădiri ce va deservi la bunul mers al activității de aici. În 
fiecare zi după ora două, programul nostru era să mergem la diferite sate pe o rază de 130-
150 km pentru a le împărtăși din Evanghelia mântuirii Domnului Isus, de a ne ruga cu ei și 
pentru ei. La cele mai sărace sate mergeam și cu alimente (porumb, faină, zahăr sau ulei) în 
funcție de ceeea ce aveam în bază. Dumnezeu a fost cu noi și ne-a binecuvântat cu roade din 
mijlocul acestui neam de boșimani care au fost deschiși la Evanghelie. Noi nu trebuia să 
tragem de ei ca să vină, căci tot satul se aduna ori de câte ori veneam să ținem un Cuvânt. 
Bucuria lor era să ne cânte un cântec cu toată inima, iar pe unele cântece dansau și băteau din 
palme. La unul din satele acestea la care am ajuns pe seară, am găsit 15-20 de suflete. Le-am 
explicat că vrem să le vorbim despre Dumnezeu și mântuirea prin Domnul Isus. O femeie 
din acest grup a început să vorbească mai tare pe limba ei și primul lucru care mi-a trecut 
prin minte a fost că ne izgonește de acolo. Dar spre surprinderea mea, translatorul ne-a spus 
că ea își exprima dorința să mai venim și altă dată, nu doar acum și să nu-i lăsăm așa, să-i 
învățăm cum să se roage și să le vorbim din Cuvânt. Acest lucru ne-a pus inimile pe jar 
văzând cât de mare este secerișul dar cât de puțini sunt lucrătorii. 
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AMESTECAREA A DOUĂ FAMILII (1)
“Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele” (Psalmul 101:2)

 
Dacă încerci să uneşti copilul “lui” şi “al iei” într-o singură familie mare şi fericită, 

un consilier marital oferă câteva sfaturi utile pe care ai face bine să le adopţi. Ceea ce noi 
numim fericirea romantică, copiii noştri o văd transformare domestică. Deci înţelege că e 
nevoie de muncă pentru a-ţi rezolva problemele şi a clădi intimitate. Continuă să citeşti 1 
Corinteni 13: cheia pentru o familie puternică este “dragostea”. Trebuie să o practici în 
fiecare zi. Copiii tăi copiază de la tine, deci în perioade de stres păstrează-ţi o atitudine 
iubitoare. Nu uita că tu ai putut alege, copiii tai însă nu. Ei nu au cerut să fie puşi în această 
situaţie deci fii înţelegător si lucrează sa întăreşti sentimentul lor de siguranţă în timpul 
acesta dificil de tranziţie Nu te aştepta la fericire instantanee. Fii realist în privinţa 
provocărilor implicate în unirea a două familii Nu există intimitate instantanee sau 
compatibilitate totală.

Este nevoie de timp pentru a dezvolta legături puternice şi pentru a stabiliza 
familia, aşa că “ia lucrurile încetul cu încetul”. Domnul Isus a spus: “cei ce plâng … vor fi 
mângâiaţi” (Matei 5:4). La cea de-a două căsătorie a părinţilor lor mulţi copii au trăit deja în 
trei unităţi familiale diferite: “familia lor biologică, familia părintelui singur, iar acum noua 
lor familie amestecată. În plus, dacă proprii tăi copii biologici nu locuiesc cu tine, poţi 
experimenta un sentiment personal de pierdere. Dacă nu recunoşti lucrul acesta, vei ajunge 
la mânie şi înstrăinare, aşa că rezolvă-ţi trecutul înainte să mergi în viitor.

  Din 5 OCTOMBRIE  vor reîncepe serile de tineret!


