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Nou-nãscuþi
Dumnezeu a binecuvântat familia
Þtef Cristian & Liliana
cu un bãieþel pe nume
Paul Beniamin

Moartea lui Cristos a fost pãcatul
cel mai impresionant comis vreodatã.
Diavolul îi poate întemniþa ºi ucide
pe preaiubiþii lui Dumnezeu. Însã nu-i
poate nimici.

Marele Pãstor al oilor

Dumnezeu a binecuvântat familia
Sãlãjan Romeo & Adina
cu o fetiþã pe nume
Ana Victoria

Antitodul lui Pavel pentru creºtinii
superficiali este o doctrinã profundã,
consistentã.

n Scripturã, Domnul ne aratã în
repetate rânduri felul în care
iubeºte oamenii. El ne aratã inima
Sa plinã de dragoste, intenþii þi
planuri bune, daruri desãvârºite, ºi
asistenþã copleºitoare pentru aleºii
Sãi. Chiar Jertfa de la Golgota ne
demonstreazã fãrã urmã de îndoialã
cã Dumnezeu iubeºte oamenii. Te
iubeºte pe tine ºi mã iubeºte ºi pe
mine. Dar mã întreb ºi te întreb: ºtim
noi sã rãspundem ºi sã ne bucurãm
de aceastã dragoste a Tatãlui?

Î

(Copiii þi mamele sunt sãnãtoþi.)

Cum Dumnezeu nu este luat
niciodatã prin surprindere, permisiunile pe care le dã El au întotdeauna
un scop.

Sãrbãtoriþi

Domnul sã te binecuvânteze!

(Citate oferite de Adi S. Cãlãcean; din Pãcate
impresionante ºi scopul lor universal în gloria lui
Cristos de John Piper, Editura Fãclia, Oradea,
2009.) Cartea o gãsiþi în biblioteca bisericii.

Citire
De citit: 12-25 Septembrie
Ezechiel 46-48; Ioel; Daniel; Ezra
1-10; Hagai; Zaharia; Estera

Memorare
Ioel 2.28; Hagai 2.4
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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reuºeºti sã experimentezi cu
consecvenþã odihna ce þi-o oferã
Marele Pãstor? Te îndemn ca prin
credin?ã sã-þi laºi viaþa inundatã de
pacea Lui, oricare þi-ar fi circumstanþele, oricât de grea þi-ar fi situaþia.
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Marele Pãstor îºi conduce oile.
În Ezechiel 34:13 ºi 14 vedem
cum Domnul îºi adunã turma ºi
o conduce sau pe munþi, sau pe
malul râurilor, sau în locurile locuite,
sau în stâna de pe cei mai înalþi
munþi. Domnul are stabilit un proces
pentru oile sale. Uneori asta
înseamnã urcuº anevoios, dar El îºi
conduce turma într-o anumitã
direcþie beneficã oilor. Simþi cã viaþa
ta, împreunã cu restul oilor din
biserica Dragostea se îndreaptã
într-o anumitã direc?ie condusã de
Domnul? Înþelegi cã viaþa ta nu are
voie sã fie dominatã de reacþia ta la
anumite nevoi ci ea trebuie condusã
dupã planul lui Dumnezeu? El însuºi
vrea sã te conducã. Supune-te Lui,
cautã sã înþelegi ce vrea Pãstorul ºi
atunci alergarea ta va fi plinã de
semnificaþie ºi eficienþã.
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Marele Pãstor se îngrijeºte de
problemele oilor. „Voi cãuta pe
cea pierdutã, voi aduce înapoi
pe cea rãtãcitã, voi lega pe cea
rãnitã, ºi voi întãri pe cea slabã. Dar
voi pãzi pe cele grase ºi pline de
vlagã. Vreau sã le pasc cum se
cade.”(Ezechiel 34:16) Fiecare
dintre noi suntem importanþi în ochii
Pãstorului ºi de aceea putem fi
siguri cã îi pasã ºi de rezolvarea
corectã a problemelor noastre.
Chiar acum, când citeºti aceste
rânduri, gândeºte-te la o problemã
pe care o ai ºi nu ai adus-o încã la
Domnul cu credinþã. El vrea sã te
pãstoreascã ºi în problemele tale de
aceea cere-I ajutorul fãrã amânare.
Aceastã cerere nu garanteazã cã
problema va fi rezolvatã cum ºi când
vrei tu, dar El te va pregãti pentru
rãspunsul pe care vrea sã þi-l dea.

Marele Pãstor te iubeºte. El îþi
poartã de grijã în toate nevoile tale
dar o face spre slava Sa.
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Marele Pãstor îºi duce oile la
odihnã. „Eu însumi îmi voi
paºte oile, Eu le voi duce la
odihnã, zice Domnul Dumnezeu.”(Ezechiel 34:15) Toþi avem
nevoie de odihnã, de liniºte din zgomotul activitãþilor, de oprire din alergarea zilnicã. Domnul este singurul
care ne dã odihnã cu adevãrat.
Oare tu þi-ai gãsit pacea ºi odihna în
El? Nu doar în trecut ci chiar acum,

1

Marele Pãstor îºi strânge oile.
„…aºa îmi voi cerceta Eu oile,
ºi le voi strânge din toate
locurile pe unde au fost risipite în
ziua plinã de nori ºi negurã.”(Ezechiel 34:12) Aceastã strângere este deosebit de importantã
dacã te gândeºti cã Biserica de azi
nu este doar Turma lui Dumnezeu ci
ºi Armata Lui, pregãtitã pentru lupta
spiritualã. Simþi tu felul în care

Continuarea în pagina 2

Meditaþie
are o inimã înþeleaptã îºi aratã
înþelepciunea când vorbeºte, ºi
mereu se vãd învãþãturi noi pe
buzele lui.” Se poate spune aºa
ceva despre mine ºi despre tine?
Nu refuza hrana Lui bogatã, nu te
mulþumi cu puþin. Aici nu se recomandã cura de slãbire.
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Marele Pãstor îºi hrãneºte
oile. „Le voi paºte pe o pãºune
bunã.”(Ezechiel 34:14)
Dumnezeu este preocupat de
creºterea ºi întãrirea noastrã de
aceea ne pune la dispoziþie o hranã
spiritualã bogatã ºi plãcutã (Psalmul
119:103). Când te uiþi la bogãþia
Scripturii vezi cã hrana de la
Dumnezeul e variatã (poezie, naraþiuni, pilde, teologie, idei ºi simþiri),
ea se îmbie proaspãtã zilnic ºi chiar
din aceeaºi pãºune/acelaºi pasaj te
poþi hrãni mereu fiindcã înþelesul
este profund. Te întreb: tu te hrãneºti zilnic cu Cuvântul? Se poate
spune despre tine cã eºti în creºtere? Se vede progres în via?a ta
sau ai ajuns la un plafon al
mulþumirii cu sine? Unul dintre
versetele mele preferate este
Proverbe 16:23 care spune: „Cine

Am ales acest subiect al pãstoririi
pline de dragoste a Tatãlui faþã de
copiii Sãi, dupã citirea capitolului 34
din proorocia lui Ezechiel. Aici se
vede inima Marelui Pãstor al oilor ºi
acþiunile Sale faþã de turma Sa. De
aceea, te întreb: te laºi pãstorit de
Dumnezeu în câteva aspecte deosebit de practice?

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Pantoº Elena
Bîc Sara
Mureºan Elena
Kremer Ruben
Petroi Rodica
Grigorescu Florica
Memetea Mariana
Talpeº Luiza
Dick Susana
Cicortaº Florian
Blaj Ovidiu
Boþoc Alexandru
Criºan Marius
Roºu Narcis
Mladin Maria
Frandeº Corina
Lungu Filip
Balogh Ralf
Mihuþiu Silvana
Micle Cornel
Julean Marinela
ªonca Elisabeta
Dãrãu Natalia
Mladin Lidia
Zlãtaru Maria

Concepþiile superficiale despre
lume ºi viaþã creeazã creºtini superficiali. Iar creºtinii superficiali nu vor
putea supravieþui zilelor care ne
aºteaptã.

Domnul vrea sã te strângã mai
aproape de restul turmei? Accepþi tu
aceastã limitare a drepturilor ºi
opþiunilor tale personale? Te simþi
cu adevãrat parte din comunitatea
credincioºilor pânã la punctul renunþãrii la anumite pãreri sau practici? Intenþia lui Dumnezeu este sã
ne strângã ºi sã ne facã sã mãrºãluim împreunã. Sunt sigur cã eficienþa noastrã va creºte atunci când
suntem uniþi în jurul Sãu.

Domnul sã te ajute, drag frate sau
dragã sorã, sã mergi cu încredere
dupã glasul Lui.
Cu dragoste,
Andrei S. Bulzan
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Localitatea Joseni este situatã în Depresiunea Giurgeului, unde se petrec cele mai
intese fenomene de inversiuni termice, care determinã ca în aceastã zonã sã se afle
polii frigului din România. În aceastã localitate sunt 97,66 % maghiari a cãror
ocupaþie de bazã este exploatarea ºi prelucrarea lemnului ºi turismului.

Rugaþi-vã pentru:
- o trezire spiritualã a bisericilor reformate;
- cercetarea celor ce au auzit Cuvântul Scripturii;
- bisericile maghiare care sã adopte aceastã localitate ca proiect misionar.
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DIN INDIA
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15.354.000 membri
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Biblia: a fost tradusã în întregime (hindi) în 2000
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- întoarcerea la Dumnezeu a celor ce aud Evanghelia.

GRUPUL ETNIC
MONGOLII
DIN CHINA
JAT DIN INDIA

Mongolii din China sunt urmaºii mongolilor care între
sec. al XIII-lea
ºi al XIV-lea
au
Perioada:
16-21 August
2010
Locaþia: CHISINDIA (jud. Arad)
întemeiat marele imperiu Mongol, care se întindea din Sudul Asiei, pânã în Europa.
Înscrieri:
Daniela Galiþ
Preþ: 200
ron. dinastia Yuan, care a stãpânit China mai
Aceºtia
au instaurat
mult de 100 de ani.

Termenul de înscriere: 30 iunie

Responsabil tabãrã: Paul Sîrca
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- câþtigarea pentru Cristos a celor fãrã religie;
- o bunã mãrturie a credincioþilor
Vinoevanghelici;
alãturi de noi!
- misionarii strãini care lucreazã printre mongoli.

Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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