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Citire
De citit: 30 Mai - 12 Iunie
1 Împăraţi 3-7; Proverbe1-24;
Cântarea Cânt. 1-8; 2 Cronici 1-4

Philip Yancey
Rugăciunea ar trebui să fie un
privilegiu, nu o obligaţie.
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Memorare
Proverbe 3.5-6; 19.21

Domnul Împărăţeşte!

Şcoala biblică

Rugăciunea ar trebui să înceapă
cu Dumnezeu care poartă cel dintâi
răspunderea pentru tot ce se întâmplă
pe pământ şi cu întrebarea: eu ce rol
pot juca în lucrarea Lui.

06 iunie - Fapte 4.32-5.11
Minciuni la adresa lui Dumnezeu
13 iunie - Fapte 6.1-7
Cuvântul se răspândea

Psalmul 96:10 - Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este
tare, şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.

Evenimente

Numai cel care se simte total
neajutorat se poate ruga cu adevărat.

Bucuraţi-vă cu cei care se bucură!

Binecuvântare

A te ruga înseamnă a păşi în
lumina deplină a lui Dumnezeu şi a
spune simplu: eu sunt om, Tu eşti
Dumnezeu.

În data de 13.06.2010, în serviciul
de dimineaţă, cu începere de la
ora 09.00, va avea loc
binecuvântarea micuţului
Filip Cristian Cotrău

Rugăciunea este o stare de dependenţă faţă de Dumnezeu.

Sărbătoriţi

Stanciu (Posa) Maria
Mladin Otilia
Bulzan Michael
Bulzan Laura
Popovici Dumitru
Hnatiuc Cristian
Dan Ana
Popa Alexandra
Marta Teodora
Lunga Florica
Negruţiu Paula
Careba Luminiţa
Kolozsi Ana
Szabo Suzana
Greuceanu Lenuţa
Jurcuţa Luminiţa
Ardelean Julieta
Blaj Alexandru

Trebuie să avem încredere deplină să-I dezvăluim lui Dumnezeu
ceea ce El ştie deja.
Nu-L putem face pe Dumnezeu
vizibil înaintea noastră, dar putem să
ne facem noi vizibili în faţa Lui.
(Citate oferite de Tică Alexe; din Rugăciunea
- Are ea puterea de a schimba ceva? de Philip
Yancey, Editura Kerigma, Oradea, 2008.)
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)
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grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul să te binecuvânteze!

E o problemă cu economia. Cel
puţin asta citim de o bună perioadă de
timp în toate ziarele; asta aflăm în mai
toate buletinele de ştiri. Se pare că
traversăm o perioadă dificilă, care parcă
nu se mai termină. Ni se spune că e o
perioadă în care pierde cam toată lumea
şi aproape nimeni nu câştigă. Oare e
posibil aşa ceva? În postura de simplu
cetăţean, fără background economic,
îmi e clar că majoritatea experţilor
economici n-au reuşit nici să prevadă
această criză, darămite să o prevină. Tot
ei ne explică acum ce trebuie să facem
să ieşim din ea. Oare cunosc ei soluţia?
Ca şi cum criza n-ar fi fost suficientă
ca să ne sperie, nu e zi în care să nu
aflăm de alte tipuri de crize, fie ele politice, ecologice sau de altă natură. Din
totalul ştirilor pe care le auzim într-o
singură zi, proporţia ştirilor negative
care ne îngrijorează este covârşitoare.
Ce mai putem spune? Putem găsi oare
un mesaj care să ne liniştească, atât pe
noi, cât şi pe cei din preajma noastră?
Ne putem aştepta la o soluţie miraculoasă sau suntem condamnaţi să aşteptăm resemnaţi un sfârşit implacabil?
Psalmistul ne oferă o cu totul altă
perspectivă pentru înţelegerea lucru-

rilor - perspectiva cerească. Nu vom
putea să cântăm şi să ne bucurăm decât
dacă prindem ceva din bucuria cerului
dată de domnia veşnică a lui Dumnezeu.
Văzând cum se clatină toate instituţiile financiare, cum structuri politice
sunt zguduite din temelii, cum lumea
aşteaptă o soluţie miraculoasă care să se
nască din cenuşa propriilor noastre
greşeli, oare ce anume ne mai poate da
linişte? De unde ne va veni ajutorul?
Ajutorul ne vine de la Domnul care a
făcut cerurile şi pământul şi care are
scaunul de domnie pe temelia tare a
dreptăţii şi judecăţii Sale. Psalmul 97:2
- Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata Sunt temelia scaunului
Său de domnie. Chiar şi atunci când îşi
trimite judecăţile Sale asupra pământului, mâna nu-I tremură. Domnia îi este
veşnic întărită prin judecată. Psalmul
29:10 - Domnul stătea pe scaunul Lui
de domnie când cu potopul, şi Domnul
împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de
domnie. Panica este cuvântul de ordine
al celor de pe pământ, nu însă şi al celor
care privesc deasupra lui, spre Cel care
este mai înălţat decât toţi dumnezeii
popoarelor.
Continuarea în pagina 2
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Meditaţie
Continuare din pagina 1

Ce mesaj putem avea pentru semenii noştri? Să le spunem să stea liniştiţi
la gândul că au mai fost şi alte asemenea
crize şi că, până la urmă, totul se va
termina cu bine? Acesta ar fi mesajul pe
care l-ar putea găsi în ziare. Un articol
recent sugera că această criză, care
acum pare că ne nenoroceşte, are
puterea şi să ne salveze. Lumea aşteaptă
cu sufletul la gură să vadă ce ne vor
spune conducătorii instituţiilor financiare şi politice ale lumii. Din păcate
însă, nici ei nu ştiu ce să spună. Iar când,
într-un final spun ceva, se contrazic
între ei, mărind şi mai mult confuzia.
Oare au copiii lui Dumnezeu un mesaj
în aceste împrejurări? Chiar dacă lumea
nu ne ia în serios, putem spune cu
convingere: DA, avem un mesaj! Nu e
al nostru. Nu noi l-am inventat. E din
Scriptură - adevărat şi cu totul de primit.
Psalmul 96:10 - Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea
lumea este tare, şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate. Toate
verbele sunt la timpul prezent, ceea ce
ne arată că, pentru Dumnezeu, totul se
întâmplă într-un prezent continuu, fie
că vorbim de cele două Războaie Mondiale, fie de 11 septembrie 2001 sau de
criza economică începută în 2008 (care
nu ştim când se va sfârşi).
Lumea trebuie să ştie că suveranitatea lui Dumnezeu nu este un subiect
ce poate fi dezbătut, votat şi respins. Ea
este o realitate inevitabilă, imposibil de
ignorat. Dumnezeu îşi demonstrează
suveranitatea prin legile Sale ce nu pot
fi negate sau desfiinţate. Cei care îşi fac
curaj în a le ignora nu pot să scape de

consecinţele ignorării lor. Observăm
cum Dumnezeu judecă deja popoarele,
lăsându-le să culeagă parţial consecinţele alegerilor lor greşite. Aceasta nu
înseamnă însă că judecata lui Dumnezeu se limitează la atât, ca şi cum pământul întreg ar fi un simplu mecanism
închis care se autoreglează regenerându-se printr-o serie întreagă de corecţii.
Psalmistul ne aduce aminte că Dumnezeul care deja judecă este acelaşi cu Cel
care vine să judece şi care va judeca
lumea cu dreptate şi popoarele după
credincioşia Lui (versetul 13).
Ce speranţă aduce un astfel de mesaj? Depinde de felul în care ne poziţionăm fiecare faţă de el. Dacă, ştiind că
El împărăţeşte, vom fi dispuşi să-L
lăsăm să împărăţească în viaţa noastră,
nu avem de ce să ne temem. Atunci, aşa
cum cerul se bucură, ne putem bucura şi
noi împreună cu el. Dacă însă contestăm
dreptul lui Dumnezeu de a împărăţi,
insistând să căutăm noi singuri soluţii,
fără a-L lua pe El în calcul, mai devreme
sau mai târziu vom fi printre aceia care
“îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe
pământ; căci puterile cerurilor vor fi
clătinate” (Luca 21:26).
Cât despre mine, vreau să fiu dintre
cei care ştiu să se bucure chiar şi în
clipele grele, anticipând bucuria cerului!
Dar tu?
Al vostru păstor,
ONISIM MLADIN
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Înscrie-te acum!
E
PERETU - TELEORMAN

Localitate este aşezată în partea de nord a Câmpiei Teleorman, fiind străbătută de
şoseaua Bucureşti - Craiova - Timişoara. Ea este situată la 25 km faţă de municipiul
Alexandria şi 10 km faţă de oraşul Roşiorii de Vede. Populaţia este de 9.000 de
locuitori, a cărei activitate de bază este agricultura şi comerţul.

Rugaţi-vă pentru:
- cercetarea spirituală a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu;
- trezirea spirituală a celor ce trăiesc în idolatrie;
- zădărnicirea lucrărilor puterii întunericului.

GRUPUL ETNIC HUI DIN CHINA

Grupul etnic Hui are o descendenţă mongolică şi este minoritar în China. Între 18551873, în timpul războiului civil din China, membrii acestui grup au suportat cel mai
mare masacru din istorie, fiind omorâţi peste un milion de oameni.
Localizare: Nord-Vestul Chinei
Limba: chineză (mandarină)
Număr: 12.561.000 membri
Religie: 96 % musulmani suniţi
Evanghelici: 0,00 %
Biblia: tradusă în întregime în 1983

Rugaţi-vă pentru:
- cercetarea spirituală a celor ce-L caută pe Dumnezeu;
- pocăinţa celor ce aud Evanghelia;
- cei ce distribuie Biblii şi literatura creştină;
- o strategie de evanghelizare a celor ce merg în pelerinaj la Mecca.

Tabără de

Locaţia: BORŞA
(jud. Maramureş)
2010
Perioada: 09-14
Borşa (MM)
August 2010
2303 m
Cazare + masă: 40
ron/ zi.
Înscrieri: Lucian Bătrîn
Coordonator: Andrei Bulzan
Tabăra este destinată tinerilor din
biserică.

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