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Memorare

Aş prefera să iau în considerare
numai bunătatea lui Dumnezeu, dar
dacă procedez aşa, îmi construiesc
propria imagine despre Dumnezeu în
loc să depind de revelaţia Lui.

Psalmul 68.19; Psalmul 51.7

Venitul la biserică -

Evenimente
Nou-născuţi

Dumnezeu nu este o entitate filozofică ci este Persoana care acţionează în istoria omenirii.

Dumnezeu a binecuvântat familiile
Cotrău Daniel & Lavinia
cu un băieţel pe nume
Filip Cristian

Viaţa umana este „sacră“, ceea ce
înseamnă că Îi aparţine lui Dumnezeu, care poate face cu ea ceea ce
doreşte.

U

Călăcean Adrian & Mirela
cu un băieţel pe nume
Iosua

Ziua Mamei
Duminică, 09 mai, în serviciul de
seară al bisericii ne vom arăta
recunoştinţa faţă de Dumnezeu,
pentru mamele noastre.

Istoria lui Dumnezeu se concentrează, în consecinţă asupra celor
care-I rămân credincioşi Lui; indiferent cum se desfăşoară lucrurile.

Sărbătoriţi

Dumnezeu nu vede cu ochii Săi,
plini de milă, ceea ce eşti sau ceea ce
ai fost... ci ceea ce doreşti să fi!
Biserica este biroul de asigurări
sociale a lui Dumnezeu. O instituţie
dedicată vindecării orbilor, eliberării
captivilor, hrănirii flămânzilor şi transmiterii veşti bune săracilor.
(Citate oferite de Crina Costea; din Biblia pe care a
citit-o Isus; Biserica: frustrare şi împlinire)

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)
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Domnul să te binecuvânteze!

Caciora Teodor
Faur Ioan
Oltean Vasile
Farc Ana
Crişan Claudiu
Butaş Viviana
Oprea Irina
Frandeş Dorin
Iştoc Petru
Goilean Daniel
Mladin Natanael
Gherman Diana
Miculiţ Florica
Marta Florica
Caciora Adriana
Moza Alina

povară sau plăcere?

Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai
bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile
răutăţii! (Psalmul 84:10)

Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!

nu-L caută pe Dumnezeu în
celelalte şase zile ale săptămânii.

n păstor a primit de la unul
din enoriaşii săi o scrisoare
în care acesta încerca să se
scuze că nu poate fi atât de prezent
la serviciile bisericii pe cât i se cerea.
După ce a enumerat situaţiile în care
lui i s-a părut normal să fie scuzat
pentru absenţa sa de la biserică, şia dat seama că din an mai rămăseseră doar câteva duminici. Scrisoarea aceea ilustrează faptul că cei
care nu vor să vină la biserică vor
folosi orice scuză posibilă – de la
predicile prea lungi, la tipul de
cântări sau programul plictisitor –
pentru a absenta, în vreme ce alţii,
care poate participă la acelaşi
serviciu, merg acasă înflăcăraţi şi
mulţumiţi. În ce constă diferenţa
dintre cele două grupuri de oameni?
Pe scurt, diferenţa constă în motivaţia lor. Când motivaţia este corectă,
poţi fi sigur că şi venitul la biserică
încetează a mai fi o povară şi devine
o plăcere.

Psalmul 84 este un psalm de
călătorie care surprinde dorinţa
călătorului aflat în călătorie alături
de mulţi alţii spre Ierusalim, cu
ocazia uneia dintre sărbătorile lui
Israel. Ceea ce l-a motivat pe
psalmist să înfrunte orice fel de
greutate sau să renunţe la orice
scuză, determinându-l să meargă
spre Ierusalim ar trebuie să ne
motiveze şi pe noi să-l căutăm pe
Dumnezeu în fiecare zi a călătoriei
noastre pe acest pământ, inclusiv
duminica.
Dorinţa lui după Dumnezeu i-a
cuprins atât sufletul, cât şi trupul.
Psalmul 84:2 - Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile
Domnului, inima şi carnea mea
strigă către Dumnezeul cel viu!
Pentru psalmist, dorinţa după prezenţa lui Dumnezeu era atât de
intensă încât a fost gata să-şi subordoneze trupul şi sufletul acestui
obiectiv ultim. Dorinţa după prezen-

Raţiunea pentru care unii nu
doresc să caută Casa Domnului
duminica este că nu Îl doresc şi
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de a merge mai departe. Pune-ţi pe
inimă să petreci zilnic timp în părtăşie cu Domnul şi vei vedea că asta
te va face mai tare şi îţi va stârni
dorinţa de a merge mai departe, din
putere în putere. Venitul la biserică
nu este altceva decât o altă modalitate de a primi putere şi înviorare
prin ceea ce Domnul lucrează în şi
prin poporul Său. Niciunul dintre noi
nu suntem scutiţi de momente grele
în viaţă, momente când ne este dat
să trecem prin văi în care ne curg
lacrimi pe obraz. Doar aici însă vom
învăţa ce anume este esenţial în
viaţă şi care sunt lucrurile care
contează cu adevărat.

ţa Sa nu trebuie să fie doar la nivelul
inimii, ci ea trebuie să îmbrace forme foarte concrete. De aceea trupul
trebuia obligat să dorească şi el
ceea ce sufletul nostru a stabilit ca
fiind important. Doar cei care-L
caută pe Domnul cu toată inima vor
avea bucuria să-L descopere.
Ieremia 29:13 - Mă veţi căuta, şi Mă
veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu
toată inima. Nu poţi trăi oricum în
cursul săptămânii ca brusc la sfârşit
de săptămână să fii entuziasmat la
gândul părtăşiei cu poporul Domnului în serviciile de închinare. Adevărata închinare nu înseamnă cântarea unor imnuri împreună cu ceilalţi
din biserică sau o mică donaţie în
timpul colectei, ci o căutare intensă
după prezenţa Sa, o comunicare intimă a propriului nostru suflet cu El.

În prezenţa Domnului, psalmistul sa obişnuit să primească răspuns la
rugăciunile sale, motiv pentru care
dorea să aibă parte de experienţa
aceea de cât mai multe ori. Psalmul
84:8 - Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea! Ia
aminte, Dumnezeul lui Iacov! Tatăl
nostru din ceruri tânjeşte să ne vadă
pe fiecare dintre noi, şi pe toţi
împreună, plini de bucurie când experimentul răspunsul la rugăciuni.
El are mult mai multe lucruri
pregătite pentru noi decât am ştii noi
să cerem sau să ne imaginăm, însă
El vrea să ni le dea doar ca răspuns
la rugăciunile noastre. 1 Corinteni
2:9 - Dar, după cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit, şi la inima
omului nu s-au suit, aşa Sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu

Psalmistul simţea cât de acută este
nevoia lui după puterea şi tăria pe
care Domnul putea să i-o dea.
Psalmul 84:5 - Ferice de cei ce-şi
pun tăria în Tine, în a căror inimă
locuieşte încrederea. Pentru
psalmist, întâlnirea cu Domnul şi
intrarea lui în legătură cu El însemna o sursă de putere pentru tot
restul călătoriei. Ceea ce staţiile de
alimentare pe marginea magistralelor sunt pentru maşini ar trebui să
fie duminicile petrecute în Casa
Domnului pentru credincioşi. Cu cât
neglijezi mai mult părtăşia frăţească, cu atât devii mai slab şi încetineşti pe cale, până când pur şi
simplu nu mai găseşti nicio raţiune
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BĂLCEŞTI, VÂLCEA

Este situat în sud-vestul judeţului Vâlcea, la o distanţă aproape egală (45 km) faţă de
oraşele Balş, Drăgăşani şi Craiova. Are o populaţie de 6.511 locuitori, a cărei
îndeletnicire principală este agricultura şi creşterea animalelor. A primit statutul de
oraş în 2002.

Rugaţi-vă pentru:
- eliberarea spirituală a celor aflaţi sub stăpânirea păcatului.
- o dorinţă arzătoare a locuitorilor acestui loc pentru cunoaşterea Scripturii.
- o familie de misionari care să se stabilească în acest oraş.

GRUPUL ETNIC HAKKA DIN CHINA

Se pretinde cel mai vechi grup de chinezi care s-au stabilit în China. În sec. al XIII-lea
în timpul migraţiei hoardelor mongole, aceştia au fugit spre sudul Chinei pentru a
găsi refugiu. De aici numele lor, fiindcă în limba chineză “hakka” înseamnă “străini”.
Localizare: sud-estul Chinei
Limba: hakka
Număr: 33.238.000 membri
Religie: 46 % fără religie; 44,30 % religii animiste
Evanghelici: 0,60 %
Biblia: tradusă în întregime în 1916.

Rugaţi-vă pentru:
- câştigarea pentru Cristos a celor fără religie (ateii);
- eliberarea spirituală a celor robiţi de practicile animiste;
- conştientizarea stării de păcat;
- extinderea misiunii credincioşilor Hakka spre ceilalţi membrii ai acestei etnii.
Continuare din pagina 2

pentru cei ce-L iubesc.”

Cel mai probabil, aceste rânduri vor
fi citite de cei care oricum vin la
biserică, în vreme ce cei care
neglijează serviciile bisericii nu le
vor citi. Totuşi, tuturora aş vrea să vă
pun o întrebare:
Vii cu plăcere la adunarea copiilor lui Dumnezeu sau vii plictisit?
Diferenţa o face felul în care trăieşti
în cursul săptămânii!

Pentru psalmist, ca toate acestea să
devină realitate, era nevoie sa ia
decizia de a-şi petrece cât mai
înţelept timpul. De aceea psalmistul
a învăţat să preţuiască un ceas cu
Domnul mai mult decât o mie de zile
în altă parte. Întotdeauna vor fi multe
lucruri cu care am putea să ne ocupăm timpul, însă doar atunci când
vom învăţa că ceea ce primim din
prezenţa Sa este infinit mai valoros
decât ceea ce am putea primi în o
mie de zile în altă parte vom putea să
alegem corect.

Vă aştept cu plăcere!

Al vostru păstor,
Onisim Mladin
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