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Picãtura de înþelepciune

Citire
De citit: 27 Iunie - 10 Iulie
1 Împ. 17-22; 2 Împ. 1-15 ; 2 Cro.
18-26; Obadia 1; Iona 1-4; Isa. 1-8

Andy Stanley
Aºteptarea nu reflectã lipsa
credinþei, ci dovedeºte înþelepciune.
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Memorare
Obadia 1.15; Isaia 6.8

Jertfa nebunilor

Evenimente

Spunem adesea cã nu existã doi
fulgi de zãpadã care sã se asemene
între ei... dar nu vom gãsi niciodatã
douã lucruri pe care Dumnezeu sã le fi
fãcut la fel.

Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!

Eclesiastul 5:1 - Pãzeþte-þi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, þi apropie-te
mai bine sã asculþi, decât sã aduci jertfa nebunilor; cãci ei nu þtiu cã fac rãu cu aceasta.

Nou-nãscut
Dumnezeu a binecuvântat familia
Miclea Marcel & Ruxandra
cu un bãieþel pe nume
Paul

Credinþa este încrederea cã
Dumnezeu este într-adevãr Cel ce
spune cã este ºi cã va face ceea ce a
promis cã va face.

N

Cununie religioasã
În data de 04.07.2010, în serviciul
de searã, cu începere de la ora
17.00 va avea loc cununia
religioasã dintre
Medrea Cristian & Mãnãstireanu
Geluca

Credinþa este o expresie a
încrederii în persoana ºi caracterul lui
Dumnezeu.
O viziune este întotdeauna o
soluþie la o problemã.

Sãrbãtoriþi

Ce Dumnezeu origineazã, El ºi
orchestreazã.

Niculescu Lidia
Chiu Mihai
ªein Eva
Bulzan Andrei
Tarcea Florea
Niculescu Greta
Savu Adelina
Suciu Florica
Bojdan Sima
Roman Gasia
Moza ªtefan
Galiº Daniela Paula
Bãrburaº Agafia
Sîrca Patrick
Tarcea Florea Romeo
Pantea Darius

Roagã-te sã þi se ofere prilejurile
favorabile ºi fã planuri de parcã
Dumnezeu þi-ar fi rãspuns deja la
rugãciuni.
(Citate oferite de Liviu Costea.; din Cultivã-þi
viziunea de Andy Stanley, Editura Cartea
Creºtinã, Oradea, 2003.) Cartea o gãsiþi 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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poticnire, eu nu voi avea” (Marcu
14:29).
Nebunul uitã sã-þi împlineascã
promisiunile, în vreme ce înþeleptul
îþi þine cuvântul (Eclesiastul 5:4).
Practica juruinþelor era foarte comunã
în vremea Vechiului Testament. Ea
viza o juruinþã fãcutã Domnului, prin
care, cel care o fãcea se angaja sã-i dea
ceva Domnului ca rãspuns la ajutorul
þi intervenþia Sa. Este, pânã la urmã, o
chestiune de integritate din partea unui
om sã-þi þinã cuvântul, mai ales atunci
când þi l-a dat în faþa lui Dumnezeu.
Oare câte rugãciuni rãmân fãrã rãspuns
din pricinã cã bãrbaþii care le rostesc
nu þi-au împlinit juruinþa de a se purta
cu înþelepciune þi tact faþã de soþiile
lor? (vezi 1 Petru 3:7) Din pãcate, de
multe ori promisiunile noastre fãcute
Domnului nu sunt adevãrate juruinþe,
care sã ne responsabilizeze în vreun
fel. De aceea, fie prin cântare fie prin
rugãciune, le facem adesea cu cea mai
mare uþurinþã, fãrã a ne gândi la
implicaþii.
Fãrã sã ne dãm seama, efectul
devastator al acestor jertfe ale nebunilor este cã, încet, în loc sã ne asemãnãm noi tot mai mult cu Dumnezeu, îl
transformãm pe El “dupã chipul þi
asemãnarea” noastrã. Astfel, în loc sã
plecãm acasã cu inima plinã de teama
de Domnul, suntem cu inima plinã de
mulþumire de sine. În loc sã trãim toatã
sãptãmâna sub impresia mãreþiei lui
Dumnezeu, nu facem decât sã ne învârtim în jurul nostru, aþteptându-ne ca
pânã þi El sã facã la fel.
Nu trebuie sã uitãm cã, aducând
jertfa nebunilor, ne facem rãu nouã
înþine. Cine þi-ar dori aþa ceva?
Eu nu!

Nebunul se grãbeþte sã se compare
cu alþii, în vreme ce înþeleptul þtie sã
rãmânã smerit. Ne vine foarte uþor sã
ne comparãm cu ceilalþi, atunci când
suntem împreunã la închinare, în loc
sã ne raportãm permanent la standardul aþteptãrilor Lui cu privire la noi
(vezi Romani 12:3). Astfel, emitem cu
rapiditate judecãþi la adresa altora, în
vreme ce inima noastrã se mândreþte,
rostind cu automulþumire sfântã, ca
fariseul din Luca 18:11: Dumnezeule,
Îþi mulþumesc cã nu Sunt ca ceilalþi
oameni. Fariseul este ilustrarea perfectã a celui ce se grãbeþte sã vorbeascã despre greþelile altora, dar þi despre
marea lui spiritualitate, care, se teme
el, probabil ar trece neobservatã, dacã
nu ar scoate-o el în evidenþã. Rugãciunea lui este o scârbã înaintea
Domnului care nu poate suferi mândria. Formele de manifestare a acestui
spirit sunt extrem de diverse. Unii
privesc critic la neastâmpãrul copiilor
altora, crezând cã ei ar þti mai bine
cum sã-i struneascã. Alþii se comparã
întotdeauna cu cei care vin la adunare
dupã ora la care au venit ei, în vreme ce
alþii cred cã ei sunt etalonul decenþei în
îmbrãcãminte.
Pânã þi în grupul celor 12 ucenici,
mentalitatea aceasta þi-a fãcut loc
atunci când Simon Petru s-a crezut mai
loial decât toþi ceilalþi: Petru i-a zis:
„Chiar dacã toþi ar avea un prilej de

Onisim Mladin
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în ce-þi gãseþte Dumnezeu toatã
plãcerea.”
Am þtiut dintotdeauna cã Biblia
numeþte nebun pe cel care spune în
inima lui cã nu este Dumnezeu, trãind
ca atare. Iatã însã cã existã þi o altã
categorie de oameni. Aceþtia recunosc
cã Dumnezeu existã, vor sã se apropie
de El, dar o fac printr-o jertfã a nebunilor. E esenþial ca, atunci când venim
la închinare, fiecare dintre noi sã ne
întrebãm: nu cumva aduc þi eu aceastã
jertfã a nebunilor, fãrã ca mãcar sã-mi
dau seama? În rândurile urmãtoare
vreau sã cercetãm care ar putea fi atitudinea pe care Dumnezeu o priveþte ca
o jertfã a nebunilor.
Nebunul e mai preocupat sã
vorbeascã decât sã asculte. Primele
cuvinte ale Legii date de Dumnezeu
prin Moise au fost: Acum, Israele,
ascultã legile þi poruncile pe care vã
învãþ sã le pãziþi (Deuteronom 4:1).
Frecvent, în mesajul Domnului Isus, sa regãsit expresia cine are urechi de
auzit, sã audã (Marcu 4:9). Aceeaþi
expresie reapare în scrisorile pe care
Duhul le-a trimis bisericilor din Apocalipsa. Omul înþelept se acordeazã cu
cerul atunci când vine sã caute faþa
Domnului þi vrea sã se asigure cã
urechea îi este deschisã, ca sã-L poatã
auzi pe Dumnezeu, þi doar mai apoi sã
rãspundã adecvat. În bisericã, închiContinuarea în pagina 2

Meditaþie
narea corectã ar trebui sã fie ecoul
sunetului pe care l-am primit de Sus þi
care stârneþte în fiecare din noi un rãspuns. Tãcerea devine tulburãtoare
pentru omul modern, asaltat de prea
mult zgomot. De aceea ne vine parcã
greu sã punem în practicã îndemnul
psalmistului: Taci înaintea Domnului, þi nãdãjduieþte în El. (Psalmul
37:3).

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul sã te binecuvânteze!

u þtiu câþi dintre membrii
bisericii noastre îþi mai aduc
aminte de clãdirea veche a
bisericii, unde sub balcon erau scrise
cuvintele: Pãzeþte-þi piciorul când
intri în Casa lui Dumnezeu! Iar la
ieþire, deasupra uþii se putea citi: Du-te
þi sã nu mai pãcãtuieþti! Cele douã
versete vroiau sã sublinieze cu ce
atitudine sã vii la bisericã, þi cu ce gând
sã pleci de la bisericã. Chiar dacã astãzi nu mai avem aceste înscrisuri pe
zidurile clãdirii, mi-aþ dori ca ele sã fie
înscrise adânc în inima tuturor celor
care calcã pragul bisericii noastre.
David Allan Hubbard, preþedintele
unui renumit seminar din SUA sublinia
într-una din cãrþile sale un aspect al închinãrii ce caracterizeazã multe din
bisericile din vremea de astãzi: „Închinarea falsã este un gest de afront la
adresa lui Dumnezeu, tot atât de grav
pe cât ar fi folosirea unui limbaj obscen
în relaþiile de familie. Mai bine încerci
sã mituieþti o autoritate decât sã te joci
cu cuvintele în faþa lui Dumnezeu. E
mai puþin vinovat sã încerci sã pãlmuieþti un poliþist decât sã încerci sã-l
influenþezi pe Dumnezeu prin cuvinte
fãrã rost. E mai vinovat cel care
încearcã sã mintã sub jurãmânt, decât
sã se grãbeascã sã rosteascã promisiuni înaintea lui Dumnezeu, pe care mai
apoi sã uite sã le împlineascã. Adorarea þi ascultarea din toatã inima – iatã
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TOMEÞTI - IAÞI

Localitatea Tomeþti, cu o populaþie de 11.889 locuitori, este situatã la limita de sud04 aIulie
- Adunarea
celoralchemaþi
(MateiIaþi,
16.13-28)
est
teritoriului
administrativ
municipiului
fãcând parte din zona metropolitanã.
Noile
construcþii
au
fãcut
ca
aceastã
localitate sã cunoascã o puternicã
11 Iulie
- Trupul lui Cristos (1 Corinteni 12.12-31)
dezvoltare economicã þi imobiliarã.

18 Iulie

- Templul lui Dumnezeu (Efeseni 2.1-22)

Rugaþi-vã pentru:
25-Iulie
- Mireasa
lui Cristos
(Efeseni
5.15-33)
cercetarea
celor ce sunt
robiþi de
materialism;
o strategie- misionarã
bisericilor din
Iaþi pentru
aceastã localitate;
01-August
Poporul luiaDumnezeu
(1 Petru
2.1-12)
- o bunã mãrturie a credincioþilor din Iaþi faþã de colegii lor de muncã din Tomeþti.

08 August - Familia lui Dumnezeu (Romani 8.1-17)
GRUPUL ETNIC JAT DIN INDIA
15 August - Ogorul lui Dumnezeu (Matei 20.1-16)

Grupul etnic Jat nu este un grup etnic omogen, care sã locuiascã într-o anumitã zonã
þi22
sãAugust
vorbeascã
aceeaþispiritualã
limbã, ci îþi
pãstreazã
identitatea chiar dacã sunt o populaþie
- Oºtirea
(Efeseni
6.10-24)
nomadã împrãþtiatã prin: India, Pakistan þi Rusia, prin origine þi ocupaþie.
29Localizare:
August - Noul
Ierusalim
(Apocalipsa 20.1-17)
Nord-Vestul
Indiei
Limba: Hindi-Panjabi
Numãr: 15.354.000
Tabãra
de varãmembri
a COPIILOR
Religie: 99,91 % hinduþi
Locaþia: CHISINDIA (jud. Arad)
Evanghelici: 0,00 %
16-21
Biblia: a fost tradusã înPerioada:
întregime în
2000August 2010

Responsabil tabãrã: Paul Sîrca

Rugaþi-vã pentru:
Daniela
- misionari creþtini care sãÎnscrieri:
lucreze printre
jatieni;Galiº
- câþtigarea pentru Cristos
a celorde
ce înscriere:
locuiesc în þãri
Termenul
30creþtine;
iunie
- pocãinþã celor ce aud Evanghelia pe internet;
Preþ:
200
ron.
- ocrotirea celor ce hotãrãsc sã-L urmeze pe Domnul Isus.

Tabãra de varã a ADOLESCENÞILOR

Locaþia: SURDUC
Perioada: 09-14 August 2010
Perioada:
16-21 August 2010
Locaþia: CHISINDIA
(jud. Arad)tabãrã: Danny
Responsabil
Strickland
Înscrieri: Daniela Galiþ
Preþ: 200 ron.
Înscrieri:
Mladin de înscriere: 30 iunie
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Înscrieri: Lucian
Vino
alãturi
de noi!
Preþ:
200 ron.

Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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