Diverse
Memorare

Picătura de înţelepciune

Ieremia 17.9-10; Isaia 33.16;
Ieremia 3.21-24; Ezechiel 22.30

Ben Carson
Dumnezeu este întotdeauna
capabil să schimbe în bine urmările
celor mai neplăcute experienţe. El
poate să îndrepte cele mai mari
greşeli şi cele mai profunde slăbiciuni.
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Sărbătoriţi

Domnul să te binecuvânteze!

Fericirea nu depinde atât de mult
de împrejurări, cât de relaţii, atitudini
şi principii.
Uneori (dar nu întotdeauna), am
învăţat chiar prin intermediul
greutăţilor că munca este cea mai
sigură cale de a ieşi din impas.
Dr. Ben Carson este cunoscut în lumea întreagă
pentru prima separare a unor gemeni siamezi uniţi
în partea superioară a capului. Este directorul
Secţiei de Neurochirurgie Pediatrică a
prestigiosului Spital “Johns Hopkins”, primind de 27
de ori titlul de Doctor Honoris Causa.
(Citate oferite de Adi S. Călăcean; din Imaginea de
ansamblu de Ben Carson, Editura Viaţă şi
Sănătate, Bucureşti, 2010.) Cartea o găsiţi în
biblioteca bisericii.

Citire
De citit: 08 August - 04 Septembrie
Ieremia 4-52; 2 Împăraţi 24-25; 2
Cronici 36; Habacuc 1-3; Plângerile lui Ieremia 1-5; Ezechiel 127
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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Bătrân Pavel
Nedelcu Floare
Curcanu Dorian
Maior Maria
Lascu Doina
Mihuţiu Alexandru
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Dragostea în Misiune

M

isiunea din Oltenia, din
24-31 iulie 2010, a fost o
mare binecuvântare
pentru mine. Am trăit o părtăşie
aparte atât cu Domnul cât şi cu
fraţii mei şi am experimentat o
bucurie deosebită. Astfel, s-a
solidificat convingerea că Biserica Creştină Baptistă “Dragostea” are nevoie de activitate
misionară ca să crească în număr
şi maturitate.

gerea mea că lucrarea împreună
cu alţii este norma nu excepţia.
Mai mult, unul dintre capitolele
mele preferate din Scriptură este
Romani 16 unde Pavel îşi salută
conlucrătorii cu multă căldură.
Dragostea dintre noi se va întări
atunci când lucrăm împreună şi
lucrarea se va dezvolta. Practic
asta înseamnă ca două surori sau
doi fraţi, sau o familie, sau mai
mulţi într-un grup să se învoiască
să facă o lucrare misionară
împreună. Binecuvântarea va fi
deosebită.

Activitatea misionară nu înseamnă doar Oltenia, ci multe alte
oportunităţi pe care le avem în
Arad, în România şi până la
marginile pământului. Doresc să
te încurajez pe calea aceasta a
buletinului informativ să faci
câţiva paşi misionari în săptămânile care urmează. Iată câteva
sugestii şi idei.
grafica & tehnoredactarea: adi_c

Diversitatea nu e o problemă, este
o binecuvântare.

Bunta Simion
Posa Eugenia
Mârne Flore
Chereji Florian
Fighir Mihai
Iztoica Catiţa
Mateuţiu Pavel
Ştefu Viorel
Bătrân Daniela
Pascariu Dănuţ
Furtun Sabina
Galiş Ioan
Tarcea Dorina
Popovici Rozalia
Ilisie Laura
Hărduţ Daniel
Mihali Cristian
Oprescu Ana
Benea Robin
Benea Simona
Sălăjan Sofia
Lupulescu Cornel
Moza Alin
Stepan Elisabeta
Buzgău Paula
Stângă Emilia
Nicoară Marius
Zimmermann Antonina
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Petrece mult timp în
rugăciune! Atunci când
lucrezi pentru Domnul, mai
ales atunci când întâlneşti
opoziţie, eşti motivat să apelezi la
ajutorul Tatălui. În misiunea din
Oltenia am avut ocazia să ne
rugăm nu doar la mâncare, ci şi la
început de lucrare, la sfârşit de
lucrare, în timpul predicilor, seara
la un timp aparte de părtăşie, şi
unii cu alţii în grupuri mai mici.
Domnul a răspuns rugăciunilor
noastre şi a lucrat şi mântuire şi
îmbărbătare. Atunci când ne
rugăm, creştem spiritual, mai ales
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Nu te du singur! Domnul
Isus şi-a trimis ucenicii doi
căte doi; El a călătorit cu 12
ucenici, apostolul Pavel a avut
copii în credinţă pe care i-a
crescut împărtăşindu-şi lacrimile
lucrării cu ei (Filipeni 2:20). Toate
aceste exemple întăresc convin-
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Continuarea în pagina 2

Meditaţie
Continuare din pagina 1
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atunci cănd ne rugăm ca lucrători
implicaţi în misiune. Poate că
vârsta nu îţi mai permite să ieşi
din oraş. Foloseşte-ţi timpul să
susţii lucrarea în rugăciune. Mai
mult, aş încuraja fiecare pensionar din Dragostea, să nu treacă o
săptămână fără să se roage
împreună cu cineva din biserică,
în afara întâlnirilor obişnuite de la
biserică.

Fii atent la suferinţa celor
din jur! Oamenii sunt
ocupaţi cu muncă, cheltuieli, sănătate, şi alte preocupări
care îi ţin într-o alertă continuă.
Cu toate acestea, fiecare trece
prin momente grele în care îşi
ridică ochii înspre Dumnezeu cu
întrebări, frustrări, sau rugăminţi.
Este bine ca în astfel de momente
să găsească un creştin matur, plin
de dragoste şi înţelepciune care
să arate drumul împăcării cu
Tatăl. Nu te grăbi atunci când treci
pe lângă cel ce suferă. Învaţă să-ţi
iubeşti aproapele atunci când
este căzut între tâlhari, aşa cum
ne-a învăţat şi Domnul Isus în
Luca 10:37. O misiune cu astfel
de inimă este o misiune care Îl
proslăveşte pe Dumnezeu şi are
şanse de reuşită.
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Fii pregătit cu câteva
versete cheie! Versetele
cheie sunt cele care
prezintă mântuirea (Ioan 3:16, Tit
2:14, Romani 6:23, Romani 5:10)
dar nu numai.
Poţi să ai la îndemână versete
care pun ascultătorul pe gânduri.
De exemplu: „Dacă n-are cineva
Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”
(Romani 8:9b) Apoi poţi urma
acest citat cu întrebarea: „După
cât înţelegi, ai Duhul lui Hristos?”
Astfel, ai dus discuţia mai departe
decât faza de început a credinţei
în Dumnezeu pe care majoritatea
românilor o mărturisesc deşi nu Il
au pe Hristos ca Domn. Alt pasaj
vorbeşte despre o credinţă în
Hristos care nu mântuieşte: Ioan
2:23-25. E bine să cunoşti exact
ce înseamnă să conduci pe
cineva la Hristos şi vei vedea că
Dumnezeu îţi va deschide
oportunitatea să asişti la această
lucrare.

Te încurajez să meditezi la
chemarea la a fi martor pe care ţia făcut-o Dumnezeu. Gândeşte la
ce ai putea face pentru împlinirea
acestui mandat. Nu irosi vremea
gândindu-te la dificultatea lucrării,
sau la ce ar putea face altul, sau la
cât de limitate sunt resursele, sau
la câte scuze s-ar găsi pentru
inactivitate. Completează tu
aceste sfaturi cu altele pe care leai testat până acum şi implică-te
cu toată inima. Mă rog ca Domnul
să te întărească şi să te facă
roditor!
Cu toată dragostea,
Andrei S. Bulzan

2

L Misiune & Mijlocire
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Tabera de vară a copiilor
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Eşti echipat
pentru aventură?
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GALICEA
- IAŞI - DOLJ

Localitatea Galicea Mare este situată în partea de sud a judeţului Dolj în Câmpia
Băileştilor, la o distanţă de 53 de km faţă de Craiova. Activitatea de bază a celor
4.900 de locuitori este agricultura şi legumicultura.

Rugaţi-vă pentru:
- eliberarea celor stăpâniţi de puterea întunericului, implicaţi în practici oculte;
- foame şi sete după adevărul Cuvântului lui Dumnezeu;
- înfiinţarea unor grupe de părtăşie şi citire a Bibliei în case.
- descoperirea adevăratului Dumnezeu de către toţi căutătorii sinceri.

GRUPUL ETNIC
ETNICMADURA
JAT DIN INDIA
DIN INDONEZIA

Grupul
nu este
un grup
etnic omogen,
care
să locuiască
într-o anumită
zonă
Grupul etnic
etnicJat
Madura
este
ca mărime
al treilea
grup
etnic din Indonezia.
Membrii
şi
să
vorbească
aceeaşi
limbă,
ci
îşi
păstrează
identitatea
chiar
dacă
sunt
o
populaţie
acestui grup sunt oameni cu un caracter puternic, originari din insula cu aceeaşi
nomadă
împrăştiată
prin: India,
Pakistan
şi Rusia,
prin origine şi ocupaţie.
nume, având
ca ocupaţie
principală
creşterea
animalelor.
Localizare: Nord-Vestul Indiei
Limba:
Hindi-Panjabi
Localizare:
insulele, Madura, Jakarta şi Kalimantau.
Număr:
15.354.000 membri
Limba: madureza
Religie:
99,91 % hinduşi
Număr: 14.307.000
membri
Evanghelici:
%
Religie: 98 % 0,00
musulmani
suniţi
Biblia:
a fost tradusă
Evanghelici:
1,50 % în întregime în 2000

Biblia: a fost tradusă în întregime în 1994
Rugaţi-vă pentru:
- misionari
creştini care să lucreze printre jatieni;
Rugaţi-vă
pentru:
-- câştigarea
pentruzi
Cristos
celor
locuiesc
în ţări creştine;
pâinea de fiecare
pentruacei
ce ce
trăiesc
în sărăcie;
-- pocăinţă
ce aud
Evanghelia
pedefavorizată;
internet;
asistenţăcelor
medicală
pentru
populaţia
-- ocrotirea
celor ce
ce aud
hotărăsc
să-L urmeze
pe Domnul Isus.
pocăinţa celor
sau citesc
Sfânta Scriptura;

- organizaţiile umanitare creştine care lucrează în Indonezia.

Evenimente

Perioada: 16-21 August 2010
Cununii
religioase
Înscrieri: Daniela Galiş

Locaţia:
CHISINDIA (jud. Arad)
Binecuvântare
Preţ: 200 ron.
În data de 08.08.2010,
în Sîrca
serviciul
Responsabil
tabără: Paul
de dimineaţă, cu începere de la
or
ora 10.00, va avea loc
ie
jocuri
de
echipă
nt
binecuvântarea micuţului
ar
Paul Miclea
e

În data
de 22.08.2010,
în serviciul
Termenul
de înscriere:
30 iunie
de seară, cu începere de la ora
scenete
cu tinere
talente
17.00
va avea
loc cununia
i
o
n
religioasă
dintre
i
ten
Marius
prie Păcurar & Butaş Viviana

Logodnă

) data de 12.09.2010, în serviciul
is :În
cânt
rn grat
ii
o
c
p
o
ece, de la ora
p
de seară,
cu începere
eţ
În data de
07.08.2010
m cu a avut loc
il
f
pove
e
m
d
u
stiri
seară logodna dintre
dr 17.00 va avea loc cununia
religioasă
dintre
Groza Adrian & Dana Galchiş
Vino alături de noi!
Sas Daniel & Moza Alina
Dumnezeu să-i binecuvânteze!
Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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