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Memorare

Uneori Dumnezeu ne răspunde la
rugăciuni schimbând percepţia
noastră, nu circumstanţele în care ne
găsim.

Iosua 1.8; Iosua 24.15

Apel de urgenţă

Evenimente

Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încît să fi avut pe dumnezeii lui aşa
de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
(Deuteronom 4.7)

Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!

Ceea ce cultivăm în ascuns
influenţează lumea în care trăim.
Putem să aducem prezenţa lui Cristos
sau putem aduce o atitudine
distructivă.

Nou-născut
Dumnezeu a binecuvântat familia
Crişan Claudiu & Teodora
cu un băieţel pe nume
David
(Copilul şi mama sunt sănătoşi.)

Cele mai multe păcate sunt
cauzate de orbirea spirituală, atunci
când uităm de Dumnezeu, şi astfel nui mai vedem pe ceilalţi aşa cum îi vede
Dumnezeu.

Botez nou testamental
În data de 28 Martie 2010 în cadrul
serviciului de dimineaţă va avea loc
un botez nou testamental.

Dacă-I permitem lui Dumnezeu să
ne transforme, devenim “oaze ale lui
Dumnezeu” într-o lume suferindă.

Sărbătoriţi

Bătrân Viorica
Adam Ana
Ile Anamaria
Cotrău Lavinia
Hnatiuc Ioana
Hornoi Rozalia
Bondor Aron
Kolozsi Valentin
Costea Liviu Gabriel
Hetco Maria
Duma Maria
Pojoca Silviu
Moraru Radu
Farc Florin
Mihali Florica
Oprea Gheorghina
Faur Mădălina

Una dintre căile cele mai bune de a
influenţa societatea este de a trăi vieţi
care să-i atragă pe oameni.
Suntem chemaţi să devenim
“terebinţi ai neprihănirii”, care
demonstrează gloria lui Dumnezeu.
(Citate din Lupta frumoasă, de Gary Thomas, Ed.
Noua Speranţă, Timişoara 2009. Cartea o găsiţi în
biblioteca bisericii. Oferite de Mirela Călăcean)

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)

22.03
22.03
24.03
26.03
26.03
28.03
28.03
28.03
28.03
29.03
31.03
31.03
01.04
01.04
01.04
03.04
03.04

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul să te binecuvânteze!

Accesul la numărul de urgenţă 112
şi, în general, la serviciile telefonice de
urgenţă a fost o cerinţă impusă ţării
noastre de către Uniunea Europeană.
Prin acest sistem orice cetăţean care se
află într-o situaţie critică poate să
apeleze acest număr unic de urgenţă cu
convingerea că cineva la celălalt capăt
al firului va interveni pentru el. Implementarea acestui program pe tot
cuprinsul României a reprezentat un
mare pas înainte în asigurarea securităţii
cetăţenilor care solicită ajutor de orice
natură. Din păcate mulţi nu cunosc încă
această facilitate, motiv pentru care nu
apelează la ea. Alţii o abuzează, apelând
ori pentru lucruri lipsite de importanţă
ori din dorinţa de distracţie iresponsabilă.
Poporului care petrecuse treizeci şi
opt de ani în pustie, Moise i-a reamintit
una din binecuvântările de care a beneficiat în toţi anii săi de pribegie, şi
anume posibilitatea de a-L chema pe
Domnul în orice fel de situaţie. În cartea
Deuteronom, Moise trece în revistă
istoria acelor ani din dorinţa ca noua
generaţie care urma să intre în Canaan
să nu uite cine este Cel care i-a scos pe
părinţii lor din Egipt. Cine ignoră

trecutul nu poate nici să înţeleagă
prezentul, nici să se pregătească pentru
viitor. Marea lecţie ce nu trebuia uitată
era deci măreţia lui Dumnezeu, aşa cum
a fost ea descoperită pe parcursul
întregii călătorii din Egipt spre Canaan.
În capitolul 4 din Deuteronom, Moise
atenţionează poporul în mai multe
rânduri cu privire la pericolul de a uita,
dar mai ales de a li se şterge din inimă
tocmai experienţele cu Yahweh, un
Dumnezeu de aproape. Deuteronom
4:9 - Numai, ia seama asupra ta, şi
veghează cu luare aminte asupra
sufletului tău, în toate zilele vieţii tale,
ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi
le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă;
fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor
copiilor tăi.
Pe parcursul anilor petrecuţi în
pustie, poporul a cunoscut intervenţiile
măreţe ale Domnului ca urmare a
strigătelor lor disperate. Din păcate
însă, poporului i-a fost mai comod să
strige la Moise şi să-l lase pe el să strige
spre Dumnezeu. Exod 15:24 - Poporul
a cîrtit împotriva lui Moise, zicând:
„Ce vom bea?” Moise a strigat către
Domnul; şi Domnul i-a arătat un lemn
pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a
Continuarea în pagina 2
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Meditaţie
Continuare din pagina 1

făcut dulce. Acolo a dat Domnul
poporului legi şi porunci, şi acolo l-a
pus la încercare.
Poporul lui Dumnezeu era chemat
să stea în permanenţă sub presiunea
diferenţei enorme între dumnezeii
celorlalte popoare şi Dumnezeul lor. În
vreme ce celelalte popoare îşi aveau
zeităţile sub ochii lor, evreii trebuiau să
înţeleagă că ei sunt mereu sub privirea
unui Dumnezeu nevăzut, dar nespus de
aproape. Cum să transmiţi acest adevăr
generaţiilor ce vin după tine dacă n-ai
experienţa răspunsului la rugăciuni?
În călătoria noastră prin viaţă, noi
avem astăzi şansa de a-L experimenta
pe Dumnezeu de aproape, apelând la El
şi la ajutorul Său. Mereu ar trebui să ne
minunăm de privilegiul pe care îl avem,
acela de a-L chema în orice împrejurare,
fiind siguri de intervenţia Sa pentru noi.
Din păcate, şi noi, întocmai ca Israelul
de altă dată ni se pare mai comod să
strigăm spre oameni decât să apelăm la
Dumnezeu. Psalmul 118:9 - Mai bine
să cauţi un adăpost în Domnul decât să
te încrezi în cei mari. Tributari umblării
prin vedere, ni se pare că ajutorul şi
intervenţia oamenilor este mai rapidă,
mai tangibilă şi oarecum mai sigură. Ce
uşor uităm că Dumnezeu este la o
rugăciune distanţă de fiecare dintre noi!
Tot ceea ce ar trebui să facem este să-L
chemăm din toată inima şi să aşteptăm
în linişte ajutorul Său. Psalmul 50:15 Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te
voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Orice părinte, când îi pleacă copilul
de lângă el, se simte mai liniştit dacă i-a
dat un telefon mobil prin care poate fi

apelat în orice moment. Este uimitor să
vezi de la ce vârstă copiii încep să aibă şi
să folosească telefoane mobile! Cred
însă că mai important decât un mobil cu
care ei ne pot apela pe noi este rugăciunea pe care ei vor ştii să o înalţe personal
către Dumnezeul care este mai aproape
şi mai prompt decât chiar şi cel mai
grijuliu părinte. Oare cum am putea să-i
convingem pe copiii noştri că avem de a
face cu un Dumnezeu de aproape altfel
decât folosind personal rugăciunea ca
mod de viaţă?
Ştiu că orice părinte cu frică de
Dumnezeu va fi preocupat să-şi înveţe
copiii să se roage, şi lucru acesta este
bun, dar dacă vrem să-i facem să şi
creadă în rugăciune, va trebui să avem
experienţe împreună cu ei în care să
celebrăm felul în care Dumnezeu ne-a
răspuns la apelul nostru de urgenţă. Ştiu
că, instinctiv, fiecare om, atunci când
este într-o situaţie limită, strigă după
ajutor şi vrea să ştie că există un
Dumnezeu care aude şi care intervine
pentru el. Ceea ce ne face însă pe noi
deosebiţi de toţi ceilalţi din jurul nostru
este tocmai faptul că noi suntem un
popor care cheamă Numele Domnului,
convinşi fiind că El este aproape şi gata
să intervină (Fapte 9:14).
Câtă siguranţă şi linişte ne dă
convingerea că, indiferent de situaţia în
care ne aflăm, suntem la doar o
rugăciune distanţă de Dumnezeul
atotputernic! Nu uita niciodată de
APELUL UNIC DE URGENŢĂ!
Al vostru păstor,
Onisim Mladin
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FIERBINŢI TÎRG - IALOMIŢA

Fierbinţi - Tîrg este situat în extremitatea vestică a judeţului Ialomiţa, la o distanţă de
40 km faţă de Bucureşti. A fost declarat oraş în 2004, iar în prezent are un număr de
4.754 locuitori. Este considerat un centru de referinţă din această parte a judeţului
Ialomiţa.
Rugaţi-vă pentru:
- trezirea spirituală a celor ce nu-l cunosc pe Dumnezeu.
- profesorii şi elevii care predau sau studiază religia în şcoli.
- o strategie de misiune a bisericilor din Ploieşti pentru acest oraş.

MUSULMANII ARAIN DIN PAKISTAN

Sunt urmaşii arabilor ce s-au refugiat în Pakistan, împreună cu Muhamed bin Qasim,
un general ce a condus mai multe expediţii pentru islamizarea Indiei şi care nu s-au
mai întors în Siria de frica persecuţiei.
Localizare: Sud-Estul Pakistanului.
Limba: Panjabi
Număr: 10.436.000 membri
Religie: 100 % musulmani
Evanghelici: 0,00 %
Biblia: au fost traduse fragmente în 1922.

Rugaţi-vă pentru:
- familiile destrămate din cauza conflictelor.
- misionari creştini care să lucreze printre araini.
- ca musulmanii să accepte cu înţelepciune natura divină a Domnului Isus.
- cercetarea spirituală a săracilor care nu mai au pâine de fiecare zi.
Fundaţia creştină „RCE SPERANŢA COPIILOR” din ARAD,este o organizaţie non-profit,
necondiţionată religios şi politic, funcţionând în municipiul şi judeţul Arad. Desfăşoară
activităţi de binefacere în familii sărace şi cu copii abandonaţi încă din 1994.

„AJUTĂ-ŢI APROAPELE!”

APEL DE SUFLET

Fiţi părinţi de plasament pentru
Fundaţ ia chea mă la slujire o familie cu
un băiat de 10 ani, elev la o şcoală matur itate spir ituală care să îş i folosească
generală din Arad, care caută o
exper ienţa de părinte în creşterea şi
familie, deoarece familia de
educarea unor băieţi cu nevoi speciale,
plasament a plecat din ţară
aflaţi la vârsta adolescenţei, ce au crescut
fără el. Dorinţa lui fierbinte
fără dragostea de părinţ i. Fundaţ ia pune
şi rugăciunea lui, către
la dispoziţie o casă, susţ inere financiară,
Domnul Isus este ca
profesională ş i spir ituală.
să poată spune
Familia va putea crea un că min iubitor,
„mamă şi tată”
care să îi pregătească pe copii pentru
celor care vor
provocările unei vieţ i independente.
avea inimă
Persoană de contact: Bocşa Mihai 0723 207392
pentru el.
Domnul să-i
audă
glasul!
Dumnezeu să vă binecuv inteze!
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