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Memorare

Rugăciunea este privilegiul fiilor şi
testul calităţii de fiu.

Iov 42.5-6; Geneza 28.15

Dacă poporul meu... NU se va ruga

Studiu
17 ianuarie - Osea 2.2 - 3.5
24 ianuarie - Osea 4.1-19

Nimic nu poate întoarce o naţiune la
Dumnezeu atât de repede şi atât de
sigur ca o biserică ce se roagă şi
biruieşte.

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se
va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi

Eroi ai credinţei

asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)

Samuel Chadwick
(1860 - 1932)

Rugăciunea schimbă lucrurile.
Rugăciunea face toate lucrurile
posibile deoarece leagă sufletul care
se roagă de omnipotenţa lui
Dumnezeu.

Am studiat Biblia, m-am rugat cu
Cuvintele Bibliei, am trăit conform
Bibliei timp de mai mult de 60 de ani
şi vă spun că nu există nici o carte
ca Biblia.

Nu există nici o altă cale de a învăţa
cum să te rogi decât rugându-te.

Domnul să te binecuvânteze!

D

Luăm Biblia în odăiţă nu pentru a-i
cunoaşte istoria literară, ci pentru a
auzi ceea ce Domnul Dumnezeul
nostru vrea să ne spună.
Paradoxul rugăciunii: este atât de
simplă încât şi un copil se poate
ruga şi este atât de profundă încât
nici cel mai înţelept nu-i poate
explica misterul.
(Citate din Cărarea Rugăciunii, de Samuel
Chadwick, Ed. Perla Suferinţei, Suceava,
2009. Cartea o găsiţi în biblioteca bisericii.)

Contact:
Tel.: 0257-280961; 0357-404114
E-mail: contact@bisericadragostea.ro
www.bisericadragostea.ro (program live:
duminica 11.00-12.00; 18.00-20.00)

10.01
10.01
10.01
12.01
12.01
13.01
13.01
14.01
14.01
15.01
17.01
17.01
17.01
17.01
18.01
18.01
19.01
19.01
19.01
21.01
23.01

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Sărbătoriţi

Jurcuţa Teodor
Frenţ Ştefan
Pleşca Ana
Drăgoi Ana
Martin Raul
Popa Violeta
Savu Iuliana
Căldăraş Ana
Ştefu Emilia
Nicoară Ioan
Stanca Maria
Fighir Rozalia
Paul Monica
Jurj Lucia
Butar Teodor
Dobrotă Ecaterina
Nicoară Mărioara
Goilean Florian
Văcean Ovidiu
Blaj Silvia
Goilean Elisabeta

Dumnezeu, iar când cineva
încetează să se mai roage este ca şi
cum I-ar întoarce spatele lui Dumnezeu, refuzând să cultive relaţia cu
El.
Ieremia 2:13 - „Căci poporul Meu a
săvârşit un îndoit păcat: M-au
părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi
şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate,
care nu ţin apă.”
1 Samuel 12:23 - “Departe iarăşi de
mine să păcătuiesc împotriva
Domnului, încetând să mă rog
pentru voi!”

e cele mai multe ori când
abordăm subiectul rugăciunii căutăm să găsim noi şi
noi motivaţii care să ne determine să
perseverăm în această disciplină
spirituală. Aşa ajungem la cuvintele
Domnului Isus din Matei 7:7-11, din
care înţelegem că rugăciunea este
singura cale de acces spre proviziile
lui Dumnezeu.
Cred că fiecare dintre noi îşi doreşte, la început de an, abundenţa
proviziilor lui Dumnezeu în viaţa sa.
Mă tem însă că, deşi cu toţi ne-o
dorim, puţini o experimentăm, şi
aceasta fiindcă nu ştim să folosim
cheia rugăciunii. S-ar putea ca
această motivaţie să nu ne mai
stârnească interesul în aşa măsură
încât să începem să ne rugăm, de
aceea m-am gândit să vă motivez la
rugăciune privind în Cuvânt la ce
anume pierdem dacă nu ne rugăm.

Suntem vulnerabili la tot felul de
ispite. Trebuie să fim conştienţi de
propria noastră slăbiciune şi
vulnerabilitate în faţa atacurilor celui
rău.Cunoscându-ne vulnerabilitatea, trebuie să ne rugăm Celui
care ne poate păzi de orice cădere.
Matei 26:41 -“Vegheaţi şi rugaţi-vă,
ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în
adevăr, este plin de râvnă, dar
carnea este neputincioasă.”
Rugăciunea nu este doar o
armă, ci însăşi puterea cu care ne
putem folosi de toată armura
Duhului.

Când NU ne rugăm:
Suntem neascultători şi săvârşim
un păcat. Rugăciunea este în primul rând o formă de comunicare cu

Continuarea în pagina 2
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Efeseni 6:18 - “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta,
cu toată stăruinţa, şi rugăciune
pentru toţi sfinţii.”
Nu te poţi împotrivi diavolului şi
nu poţi lupta împotriva arsenalului
său dacă nu practici rugăciunea.
Marcu 9:29 - “'Acest soi de draci' lea zis El 'nu poate ieşi decât prin
rugăciune şi post.'”

Suntem săraci şi lipsiţi de multe
binecuvântări pe care Domnul ar
dori, de fapt, să ni le dea.
Iacov 4:2 - “Voi poftiţi, şi nu aveţi;
ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să
căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu
aveţi, pentru că nu cereţi.”
Matei 21:22 - “Tot ce veţi cere cu
credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
1 Ioan 3:22 - “Şi orice vom cere, vom
căpăta de la El, fiindcă păzim
poruncile Lui, şi facem ce este
plăcut înaintea Lui.”

Suntem lipsiţi de înţelepciune şi
discernământ spiritual.
Psalmul 119:18 - “Deschide-mi
ochii, ca să văd lucrurile minunate
ale Legii Tale!”
Pavel nu a uitat niciodată să-I
ceară Domnului ochi deschişi
pentru credincioşii bisericilor
plantate de el, ca astfel ei să
rămână tari şi neclintiţi în credinţă.
Efeseni 1:18 - “...şi să vă lumineze
ochii inimii, ca să pricepeţi care este
nădejdea chemării Lui, care este
bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi.”
Iacov 1:5 - “Dacă vreunuia dintre
voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o
ceară de la Dumnezeu, care dă
tuturor cu mână largă şi fără
mustrare, şi ea îi va fi dată.”
E incredibil cât de mult au
pierdut copiii lui Israel atunci când,
din diverse motive, nu şi-au mai luat
răgazul de a-L întreba pe Domnul
chiar în lucrurile mici şi aparent
neimportante.
Iosua 9:14 - “Bărbaţii lui Israel au
luat din merindele lor, şi n-au
întrebat pe Domnul.”

Cine îşi poate permite să dea cu
piciorul la toate aceste binecuvântări, neglijând rugăciunea? sau
credeţi că există o altă modalitate de
a ajunge la ele fără rugăciune? Eu
cred că nu!
Iată de ce, ca şi biserică, dorim ca în
săptămâna care ne stă în faţă să ne
stârnim la rugăciune mijlocind
pentru noi, familiile noastre, biserica
din care facem parte, dar şi pentru
lumea în care trăim.
De aceea, în săptămâna
aceasta vă cer să punem orice
altceva pe plan secundar şi să
alergăm la rugăciune împreună cu
întreaga biserică, după următorul
program: luni, marţi şi miercuri la ora
18.00, împreună cu toată biserica în
demisolul clădirii, iar joi şi vineri în
familii, în grupuri mai mici.
Vă aştept pe toţi!
Onisim Mladin
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În rubrica de misiune internă vă vom prezenta localităţi din România, cu peste 4.500 de locuitori, fără
prezenţă evanghelică. După o prezentare succintă a localităţilor menţionate, sunt prezentate 3 motive
concrete de rugăciune. În rubrica de misiune externă vă vom prezenta cele mai mari grupuri etnice
neevanghelizate din întreaga lume cu motive de rugăciune concrete.

ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ

Localitatea Ştefăneşti este situată în judeţul Argeş, la 5 km de Piteşti. A fost declarat
oraş în 2004, iar în prezent are 12.100 locuitori şi alte 8 localităţi în subordine. Din
această localitate s-au ridicat 9 prim miniştri şi mulţi demnitari, dintre care cei mai
renumiţi sunt cei din familiile Goleştilor şi Rebreanu.

Rugaţi-vă pentru:
- demnitarii care îşi au origininea în acest oraş;
- un misionar care să slujească în acest oraş;
- ca locuitorii acestui oraş să fie deschişi pentru Evanghelie.

TAJICII DIN AFGANISTAN

Tajicii sunt un grup de origine persană, ce reprezintă 25 % din populaţia
Afganistanului. Evidenţele istorice arată că Tajicii sunt cel mai vechi grup etnic din
Asia Centrală, având rădăcinile în lumea antică.
Localizare: sud-vestul Afganistanului.
Limba: Dari (un dialect al limbii persane)
Număr: 7.372.000 membri
Religie: 99 % musulmani suniţi
Evanghelici: 0,01 %
Biblia: tradusă în întregime în 2008

Rugaţi-vă pentru:
- pace şi stabilitate politică în Afganistan;
- misionari care să predice Evanghelia în limba Dari;
- încetarea persecuţiei celor care au primit Evanghelia;
- organizaţiile creştine care lucrează în taberele de refugiaţi.

Săptămâna de rugăciune (11 - 15 Ianuarie 2010)

Luni, Marţi, Miercuri - ora 18.00 în demisolul bisericii
Joi, Vineri - în familii
Vă sugerăm câteva dintre centrele de rugăciune de anul trecut. Menţionăm că aceste centre sunt orientative.
Alfa: fam. Gudiu; fam. Paşca; fam. fam. Bătrân; fam. Scepanschi; fam.
Kocsic.
Bunta; fam. Popescu.
Aradul Nou: fam. Faur.
Grădişte: fam. Mladin; fam. Martin;
Confecţii: fam. Ştef; fam. Cicortaş.
fam. Sasu.
Pârneava: fam. Chiu; fam. Bulzan; Intim: fam. Caciora; fam. Marta.
fam. Frenţ; fam. Galiş.
Centru: fam. Groza.
Micalaca: fam. Paul; fam. Moza; Vlaicu: fam. Goilean; fam. Julean.
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