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Memorare

Mândria înseamnă a dirija slava lui
Dumnezeu pe calea dorită de noi.

Psalmul 55.22; Psalmul 139.23

NU am voie să construiesc Templul?

Program de Rusalii

Dormim pentru a ne aminti că nu
suntem Dumnezeu, care nici nu
doarme, nici nu aţipeşte.

Duminică 23 mai
09.00 - 12.00 (pe grupe)
18.00 - 20.00

Nerăbdarea înseamnă a nu ne
lăsa în voia ritmului plin de slavă al
lucrării lui Dumnezeu.

D

Luni 24 mai
18.00 - 20.00

Tabăra de vară - copii
Căsnicia este un angajament de a
reflecta slava lui Dumnezeu către o
persoană deosebită şi de a fi o
imagine a relaţiei lui Isus cu Biserica.

Locaţia: CHISINDIA (jud. Arad)
Perioada: 16-21 August 2010
Cazare + masă: 43 ron/ zi.
Înscrieri: Paul Sîrca
Tabăra este destinată copiilor
începând de la grupa mică până la
grupa mare (adolescenţi).

Fericirea nu este un produs al
vieţii creştine; ea este un produs
derivat din bucuria de a fi cu toată
fiinţa ancorat în Dumnezeu.

Sărbătoriţi

Autorii cărţii dezvoltă o interesantă
analogie cu anumite atitudini specifice
creştinilor din zilele noastre şi la modul
în care se raportează ei la paradoxurile
slavei lui Dumnezeu, de multe ori greşit
înţelese.

Scepanschi Adriana
Pantoş Corina
Farcaşiu Florica
Cotuna Matei Liviu
Pribac George Ciprian
Micloş Gabriel
Paşca Lidia
Cotrău Daniel
Bondor Claudiu
Raţiu Gheorghe Silviu
Cristea Pavel Ioan
Meze Filofteia
Pribac Gheorghe
Sasu Valentin Dacian
Popa Simon
Popescu Floare

(Citate oferite de Daniela Bătrân; din Câinii,
pisicile şi teologia de Bob Sjogren & Gerald
Robinson, Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca,
2005.)

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!

avid poate fi considerat
unul dintre cei mai
credincioşi slujitori ai
Domnului din toate timpurile, un
exemplu demn de urmat atunci
când ne dorim să fim oameni după
inima lui Dumnezeu. De aceea, ne
surprinde refuzul lui Dumnezeu
atunci când David vrea să construiască un templu pentru chivotul
Domnului. Dumnezeu nu-i ignoră
dorinţa, dimpotrivă, îi face o
promisiune copleşitoare legată de
urmaşii săi şi îi mai dă lui David
planurile pentru construirea templului (1 Cronici 28:11, 12, 19). Cu
toate acestea, Dumnezeu nu-i
îngăduie lui David să construiască
acest locaş. De aici se ridică
întrebarea: ce să faci atunci când
nu eşti persoana potrivită pentru
o anumită lucrare sau când nu este
momentul potrivit pentru acea
lucrare? Voi aduce câteva răspunsuri:

oameni care vor să facă prea mult
şi ar trebui să-şi limiteze avântul ci
cu aceia care stau inactivi. De
aceea este important pentru
ambele grupuri să caute să
înţeleagă ce vrea Domnul să lucreze fiecare. Călăuzirea se poate
contura prin timpul petrecut în
Cuvânt, în rugăciune, în slujirea
fraţilor, şi în discuţii cu oameni
credincioşi şi maturi care pot
evalua cu sinceritate darurile puse
în slujba altora.
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În al doilea rând, este
deosebit de important să te
smereşti şi să accepţi voia
Domnului de a nu îţi încredinţa ţie o
anumită lucrare. Smerenia este
plăcută, este atrăgătoare atunci
când o vezi în viaţa cuiva. De
aceea acceptă să nu fie numele tău
scos în evidenţă. Lucrarea Domnului din orice loc înfloreşte atunci
când sunt mulţi care sunt dispuşi
să slujească în anonimat cântând
la vioara a doua, a treia…
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Caută călăuzirea lui Dumnezeu ca să înţelegi bine
care îţi este locul în lucrarea
Lui. Trebuie să recunoaştem că
problema cea mai mare nu este cu
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Continuarea în pagina 2
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Meditaţie
Continuare din pagina 1

lucrare: fă ceea ce îţi stă ţie în
putinţă, susţine lucrarea prin resursele pe care le ai, facilitează
lucrarea pentru altul. David nu s-a
mulţumit cu gândul că nu poate
construi el templul, ci s-a pus să
strângă materiale pentru acest
edificiu măreţ. „Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru casa
Domnului o sută de mii de talanţi
de aur, un milion de talanţi de
argint, şi o mulţime de aramă şi de
fier, care nu se poate cântări, căci
este foarte mult; am pregătit de
asemenea lemne şi pietre, şi vei
mai adăuga şi tu. Tu ai la tine un
mare număr de lucrători, cioplitori
de piatră, şi tâmplari, şi oameni
îndemânatici în tot felul de lucrări.
Aurul, argintul, arama şi fierul sunt
fără număr. Scoală-te dar şi
lucrează, şi Domnul să fie cu tine.”
(1 Cronici 22:14-16). David a făcut
pregătiri şi a susţinut lucrarea în cel
puţin trei feluri: resurse materiale,
resurse umane, şi încurajare. Şi tu
poţi participa la lucrare în aceste
feluri. Poate nu vei fi diriginte de
şantier, dar poţi fi unul dintre
„oamenii îndemânatici” care aduc
succes lucrării.

parcă în mod paradoxal, chiar din
cauza războaielor, din cauza
sângelui vărsat, lui David nu i s-a
dat voie să construiască (1 Cronici
22:8). Şi tu ai o lucrare de îndeplinit. Dacă te înfrânezi de la visare
la lucrarea încredinţată altora, vei
putea să te focalizezi şi să fii
biruitor în bătăliile pe care Dumnezeu ţi le-a rânduit.
Uneori refuzul de a face o lucrare
este cel mai greu de înţeles şi
acceptat şi totuşi Dumnezeu este
Arhitectul lucrării. El dă daruri, El
cheamă în lucrare, El cunoaşte
viitorul de aceea chemarea la
smerenie este atât de importantă
pentru fiecare. Dacă ne înţelegem
locul şi lucrăm cu multă râvnă,
avem şansa să fim primiţi cu aceste
cuvinte: „Bine rob bun şi credincios.” (Matei 25:21)
Eu îţi doresc să fii smerit şi harnic în
slujirea adusă Domnului, fiindcă El
vede strădania ta, motivaţia ta şi tot
El va răsplăti fiecăruia.
Închei cu 1 Corinteni 15:58:
De aceea, prea iubiţii mei fraţi,
fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna
în lucrul Domnului, căci ştiţi că
osteneala voastră în Domnul nu
este zadarnică.
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Poartă-ţi războaiele tale,
războaiele Domnului încredinţate ţie. Abigail i-a spus lui
David că el trebuie să poarte
„războaiele Domnului” (1 Samuel
25:28). Victoriile lui David au asigurat pacea şi prosperitatea necesară construirii templului şi totuşi,

Al vostru păstor,
Andrei S. Bulzan
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De aceea, David ne dă următoarea lecţie pentru cei care
nu pot conduce o anumită
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Localitate este situată în zona centrală a judeţului Galaţi. Este limitrofă municipiului
Tecuci, având o populaţie de 10.880 locuitori. Fiind aşezată într-o zonă de şes,
activităţile principale ale locuitorilor sunt agricultura, creşterea animalelor şi
comerţul.

Rugaţi-vă pentru:
- cercetarea spirituală a celor ce au auzit Cuvântul lui Dumnezeu;
- înfiinţarea unor grupe de părtăşie şi de citire a Sfintei Scripturi în case;
- o strategie de misiune a bisericilor din Tecuci pentru această localitate.

CHINEZII HAN DIN CHINA

Pentru că au reuşit să-şi păstreze provincia lor (Hunan) independentă faţă de
invaziile străine, chinezii din gruparea etnică Han sunt cei mai mândri şi mai
conservatori dintre chinezi.
Localizare: Sud-Estul Chinei
Limba: chineză (dialectul xiang)
Număr: 35.793.000 membri
Religie: 38 % fără religie; 31, 6 % religii etnice; 30 % budism
Evanghelici: 0,40 %
Biblia: s-a început traducerea unor fragmente.

Rugaţi-vă pentru:
- eliberarea de mândrie şi aroganţă;
- credincioşii care lucrează la traducerea Bibliei în dialectul Xiang;
- încetarea persecuţiei creştinilor;
- creşterea numerică şi revigorarea spirituală a bisericilor din casă.

Evenimente

Logodnă

Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!

În data de 15 mai a avut loc
logodna dintre
Daniel Sas & Alina Moza
Dumnezeu să-i binecuvânteze!

Nou-născut

Dumnezeu a binecuvântat familia
Farc Florin & Mihaela
cu un băieţel pe nume
Alexandru

Cununii religioase

În data de 16.05.2010, cu începere
de la ora 17.00.
Stanciu Dorin & Posa Maria

Binecuvântare

În data de 16.05.2010, în serviciul
de dimineaţă, cu începere de la
ora 09.00, va avea loc
binecuvântarea micuţei
Emanuela Neria Martin.

În data de 30.05.2010, cu începere
de la ora 10.00.
Popescu Clementin & Fâşie
Mariana
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