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Darurile noastre trebuie folosite “iîn vederea zidirii sufleteşti a Bisericii” (1 
Corinteni 14:12). Cuvântul “a zidi” vine de la un termen arhitectural care înseamnă “a 
fortifica, a construi şi a înălţa”. Darurile tale au fost concepute să-i înalţe pe ceilalţi. Doar 
când le foloseşti în acest scop vei găsi împlinire. Dacă nu eşti familiarizat cu numele “losif 
din Cipru” nu e nici o problemă.

Majoritatea dintre noi îl cunoaştem după porecla lui, “Barnaba (care înseamnă 
“fiul mângâierii)” (Faptele Apostolilor 4:36). Când creştinii Noului Testament au fost 
descurajaţi şi au avut nevoie de încurajare, biserica din Ierusalim l-a trimis pe Barnaba, 
care “i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul … Şi destul de 
mult norod s-a adaos la Domnul”. Apoi, pe măsură ce lucrarea a crescut şi a înflorit, 
Barnaba l-a rugat pe Pavel să li se alăture şi a preluat rolul de susţinător (Faptele 
Apostolilor 11:25-26). Rebecca Barlow Jordan spune: “încurajatorul poate începe în primul 
rând, dar în cele din urmă se retrage la locul său de drept în fundal … 

După ce Pavel şi Barnaba au călătorit împreună, Pavel s-a evidenţiat ca lider, iar 
Barnaba a intrat în umbră aşa cum fac mulţi încurajatori. Întotdeauna există orfani ce pot 
fi adoptaţi şi inimi flămânde care au nevoie de încurajare spirituală. Încurajatorii nu caută 
onoruri, dar rezultatele muncii lor, la fel ca a lui Barnaba, sunt inconfundabile”. Ce face 
oxigenul pentru trup, aceea face încurajarea pentru suflet. Ea ne inspiră să păstrăm ceea 
ce ar fi mai uşor să părăsim. Adevărul e că nu vei privi niciodată în ochii unui om care nu 
este important pentru Dumnezeu! Deci, ajutâ-i şi “să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi 
zidirea noastră” (Romani 14:19).
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-Se află în Asia;
-Are o populaţie de 6,5 milioane locuitori, din 
care 320 000 sunt creştini;
-Religia de stat  este islam;
-Ioardania a urcat anul acesta de pe locul 40 pe 
locul 34 în clasamentul tărilor cu persecuţii;
-Persecuţiile vin în general din partea 
musulmanilor extremişti, dar vin şi din partea 
familiei, societaţii, angajatorilor şi a statului;
-Sistemul juridic se bazează pe Sharia ( legea 
islamică);

-Evanghelizarea musulmanilor este interzisă;
-Dacă musulmanii se convertesc la creştinism, conform legii Sharia , îşi pot pierde 
partenerii de căsătorie ( prin anularea căsătorie ), îşi pot pierde copiii ( luându-le dreptul 
asupra copiilor), desemeni îşi pot pierde şi proprietăţile;

Cinci creştini din Iran care au fost arestaţi în octombrie pentru implicarea în 
evanghelizarea musulmanilor, au fost duşi Duminica 17 martie pentru a fi judecaţi - să ne 
rugăm şi pentru ei.
           Mărturia unui păstor din Nigeria: ,,În biserica din localitatea mea, până în 2011 
când au început să se intensifice atacurile musulmanilor extremişti asupra creştinilor, 
frecventau biserica 500 de persoane. Acum, după şirul lung de atacuri asupra creştinilor 
mai frecventează biserica doar vreo 120 de persoane, iar celelate, în  cea mai mare parte 
au fost ucise”.

 

DUMINICA 24 MARTIE 

-DIMINEATA 09:00-12:00 - 

-SEARA -18:00-20:00 - evanghelizare

 

Ioan 10:1-21

PROGRAME IZVORUL VIETII
MIERCURI 27 MARTIE 

-SEARA - 18:00-20:00 – Ps.13

VINERI  29 MARTIE 

-rugaciune -18:00-20:00

“Barnaba … i-a îndemnat pe toţi” (Faptele Apostolilor 11:22-23
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu

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

Trimite cererea ta sau fi ajutor pentru alții în rugăciune!
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Cel ce practică avortul atentează la o viaţa omenească.

Cercetările ştiinţifice contemporane confirmă teologia şi viziunea creştină cu 
privire la viaţa copilului nenăscut:

Medicul american 
ginecolog Bernard Nathanson, 
fost director al unei clinici 
speciale de avorturi, care în 
decursul a doi ani a întreprins 
60000 de avorturi folosind 
cele mai moderne mijloace 
tehnologice (ultrasunete, 
examinarea electronică a inimii 
fătului) a ajuns la concluzia că 
"fătul este fiinţă omenească 
separată, cu toate caracterele 
personale specifice".

Nathanson a folosit filmarea cu ultrasunete a avortului unui făt de 12 săptămâni. 
Video-caseta înregistrată, care poartă titlul "strigătul mut" dovedeşte că:
* fătul presimte ameninţarea instrumentului ucigaş al avortului;
* manifestă perceperea pericolului care reiese din următoarele acţiuni;
* se mişcă într-un mod violent şi agitat;
* cresc bătăile inimii de la 140 la 200 pe minut;
* deschide gura larg ca într-un "strigăt mut".

Astăzi, concluziile lui Nathanson au fost depăşite de medicina nucleară care 
constată că:
* la 18 zile de la concepere se face simţită bătaia inimii fătului şi se pune în funcţiune 
sistemul circulator;
* la 5 săptămâni se văd clar nasul, obrajii şi degetele fătului;
* la 6 săptămâni începe să funcţioneze sistemul nervos, se distinge clar scheletul şi 
începe să funcţioneze stomacul, rinichii şi ficatul fătului;
* la 7 săptămâni se fac simţite undele encefalice, micuţul copil are toate organele interne 
şi externe definitiv conturate;
* la 10 săptămâni copilul nenăscut are toate caracteristicile pe care le vedem clar la copil 
după naşterea sa.

În acelaşi fel s-au pronunţat şi alţi mulţi doctori şi specialişti în astfel de 
probleme din diferite ţări. Georges Habra susţine şi el existenţa vieţii intrauterine atunci 
când afirmă - pe baza unor rapoarte ştiinţifice - că cei 20 de dinţi de lapte sunt prezenţi 
deja la 6 săptămâni şi jumătate. De asemenea, creierul copilului nenăscut este întreg 
după 8 săptămâni. 
Prin urmare, cel care practică avortul nu atentează la structura unei aglomerări de 
celule, ci la o viaţă omenească...

De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din 
ochiul tău nu o iei în seamă? 

Doi tineri căsătoriți s-au mutat 
într-un cartier nou. În prima 
dimineaţă, petrecută in noua lor casă, 
în timp ce îşi savurau cafeaua, femeia 
observă, privind pe fereastră, o vecină 
care îşi întindea cearceafurile în 
balcon.
- Ce cearceafuri murdare întinde 
vecina noastră în balcon! Cred că nu 
foloseşte un detergent prea bun. Poate 
ar trebui s-o învăţ să-şi spele rufele...

Soţul ei privi şi rămase tăcut. 

Şi astfel, la fiecare două sau trei zile femeia repeta observaţiile, din ce in ce mai 

indignată, în timp ce vecina îşi întindea rufele la soare. După o lună femeia rămase 

surprinsă văzând că vecina sa întindea cearceafuri perfect curate şi îi spuse soţului ei:

- Priveşte, a învăţat să spele rufele! Vezi? Sunt curate lună! O fi invăţat-o altă vecină?

Atunci, soţul ei hotărâ să rupa tăcerea şi îi răspunse:

- Nu, draga mea. Azi m-am trezit mai devreme şi am spălat geamurile casei noastre.

La fel se întâmplă și cu felul în care vedem oamenii. Îi vedem în funcţie de 

curăţenia ferestrei sufletului nostru. Înainte de a critica şi de a judeca, înainte de a pune 

o etichetă și de a ne grăbi să ne dăm cu părerea, ar trebui sa ne asigurăm că fereastra 

sufletului nostru este curată. Altfel nu vom putea vedea clar.
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Aducem înaintea Domnului următoarele familii din biserică:

MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!

Fam. Berinde Răzvan şi Gabriela;
Fam. Ianoşic Ilie şi Anica Mărioara;
Sora Ianoşic Maria;
Fam. Luca Alexandru şi Lucreţia;
Fam. Moruz Laurenţiu şi Emanuela.


