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Memorare
Ioan 1.14; Ioan 3.3

Biserica nu existã pentru a oferi
spectacol, pentru a încuraja vulnerabilitatea, pentru a forma o imagine
sãnãtoasã despre sine sau pentru a
facilita prietenia, ci pentru a se
închina înaintea lui Dumnezeu.

Viaþa ca o pungã spartã

Evenimente

…ºi cine câºtigã o simbrie o pune într-o pungã spartã! - Hagai 1:6

Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!
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oatã lumea vorbeºte de
tãierile salariale, de
îngheþarea pensiilor, de
scumpiri ºi de restricþii bugetare,
încât pânã ºi oamenii simpli,
neavizaþi folosesc vocabularul de
specialitate... Faptul cã mijloacele
media vorbesc despre toate
acestea nu ne surprinde, dar sã
vezi Scriptura vorbind despre
simbria pusã într-o pungã spartã –
iatã ce ne ºocheazã. Poate avea
aceastã expresie vreo semnificaþie
spiritualã? este oare vreo lecþie pe
care ar trebui sã o învãþãm? Iatã la
ce vreau sã meditãm în rândurile
care urmeazã.
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În toatã perioada cât au fost în
captivitate, poporul evreu a plâns,
s-a rugat ºi a nãdãjduit cã Dumnezeu îi va izbãvi ºi-i va întoarce în
þara lor, unde sã vadã din nou
Ierusalimul, Cetatea Sfântã. În
ciuda multelor necazuri ºi suferinþe
nu ºi-au pierdut nãdejdea cã, într-o
zi, Dumnezeu îi va duce înapoi.
Domnul a miºcat duhul lui Cir, care,
printr-un simplu edict, i-a lãsat pe
evrei sã se întoarcã în þara lor, ºi
încã nu cu mâinile goale, ci cu
bogate resursele materiale, cu
care sã poatã reconstrui Templul

Cununie religioasã
În data de 02.10.2010, la Capela
Universitãþii Emanuel din Oradea
va avea loc cununia religioasã
dintre
Adrian Groza & Dana Galchiþ

Nevoia noastrã de a dãrui este la
fel de disperatã ca ºi nevoia sãracului de a primi.
Cel care dãruieºte dragoste se
îmbogãþeºte, nu sãrãceºte.

Sãrbãtoriþi

Existã douã lucruri pe care nu le
putem face singuri, unul este sã ne
cãsãtorim ºi celãlalt sã fim creºtini.
Biserica existã sã înalþe în lume
un semn nou care diferã total de
obiceiurile lumii ºi pe care le contrazice într-un mod plin de promisiuni.
Biserica este biroul de asigurãri
sociale al lui Dumnezeu.
(Citate oferite de Daniela Galiº; din Biserica
frustrare ºi împlinire de Philip Yancey, Editura
Noua Speranþã, Timiºoara, 2006.) 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)

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul sã te binecuvânteze!

(Ezra 1:1-5). Chiar dacã Domnul ia binecuvântat cu un scop anume,
poporul a folosit în mod egoist
binecuvântãrile. Fiecare a ajuns
mult mai preocupat de casa lui
însuºi decât de Casa Domnului.
Cea mai rapidã schimbare care s-a
produs în ei a fost schimbarea
prioritãþilor lor. Cât au fost în exil,
au plâns pentru Ierusalim, dar
când s-au vãzut scãpaþi din jugul
robiei l-au uitat complet, fiind mult
mai preocupaþi de binele lor
propriu. Într-o astfel de vreme,
Dumnezeu îl trimite pe prorocul
Hagai cu un mesaj extrem de
nepopular, prin care îi avertizeazã
cã atâta vreme cât prioritãþile lor
vor fi inversate viaþa le va fi ca o
pungã spartã. Nu se vor putea
bucura de niciun lucru. Hagai 1:6 –
Semãnaþi mult, ºi strângeþi puþin,
mâncaþi, ºi tot nu vã sãturaþi, beþi,
ºi tot nu vã potoliþi setea, vã
îmbrãcaþi, ºi tot nu vã este cald; ºi
cine câºtigã o simbrie, o pune întro pungã spartã! Hagai 1:9 - „Vã
aºteptaþi la mult, ºi iatã cã aþi avut
puþin; l-aþi adus acasã, dar Eu l-am
suflat.
Nu cumva suntem ºi noi astãzi în
aceastã posturã? Nimic nu ne
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împlineºte; lucrurile pentru care ne
zbatem sã le obþinem nu ne mai
aduc nicio satisfacþie, aºa cã ne
lãsãm cu toþii cuprinºi de nemulþumire. Nemulþumirea pare cã e o
pandemie ce a cuprins întreaga
þarã, dacã nu întreaga lume. Ca ºi
credincioºi, pare-se cã nici noi nu
suntem imuni la acest virus periculos. Oare nu ar trebui ca, într-o
astfel de vreme, sã luãm din nou
aminte la cuvintele de atenþionare
ale lui Hagai? Hagai 1:7 – Aºa
vorbeºte Domnul oºtirilor: „Uitaþivã cu bãgare de seamã la cãile
voastre!

grãitoare. Traversând criza alãturi
de ceilalþi români, putem fi purtãtori
ai unui mesaj profetic care sã-i
întoarcã pe oameni cu faþa spre
Dumnezeul pe care l-au neglijat
atât de mult în aceastã perioadã.
Mesajul lui Hagai a avut efect,
pentru cã o mânã de oameni s-au
trezit ºi au fost dispuºi sã-ºi
îndrepte prioritãþile. Ei au înþeles cã
Dumnezeu poate continua sã le
sufle câºtigul ºi sã le gãureascã
punga, câtã vreme nu-ºi vin în fire.
De aceea au fost gata sã-ºi
schimbe prioritãþile, ca mai apoi sã
se apuce de lucru. Hagai 1:14 –
…aºa cã ei au venit... ºi s-au pus
pe lucru în Casa Domnului oºtirilor,
Dumnezeul lor.

Cât de mult ne-am rugat ca
Domnul sã aducã ºi peste þara
noastrã o vreme de libertate? Iatã
cã Domnul a adus-o, dar oare cum
am folosit-o? cum au folosit-o
românii? Sã ne fi izbãvit oare
Domnul din comunism ca sã
sfârºim în consumerism? Dar dacã
criza financiarã declanºatã în 2008
a fost modalitatea prin care
Dumnezeu a vrut sã le atragã
atenþia oamenilor cã au prioritãþile
inversate? Cine ºtie dacã nu
cumva Domnul ne-a lãsat pe noi
românii sã mai zãbovim în
recesiune fiindcã suntem mai
refractari decât alþii când este
vorba sã luãm aminte la glasul
Domnului?

Fiecare dintre noi cred cã trebuie
sã recunoaºtem cã avem prioritãþi
inversate ºi din aceastã cauzã
lucrul pentru Domnul rãmâne
mereu pe locul doi. Pânã când
schimbarea nu va coborî la nivelul
practic al felului în care ne împãrþim
timpul, banii ºi energia pe care ni
le-a dat Domnul, nu putem spera
ca punga sã nu ne mai fie spartã.
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RÃDUCÃNENI

Localitatea Rãducãneni este situatã în partea de Sud-Est a judeþului Iaºi, la 44 km de
municipiul Iaºi. În aceastã localitate sunt 8.107 locuitori, a cãror ocupaþie de bazã
este agricultura ºi creºterea animalelor. Aceastã localitate candideazã pentru
obþinerea statutului de oraº.

Rugaþi-vã pentru:
- trezirea spiritualã a bisericilor tradiþionale.
- facilitãþi pentru rãspândirea Evangheliei prin literaturã creºtinã;
- un grup de biserici care sã adopte aceastã localitate ca proiect misionar.
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prin: India, Pakistan þi Rusia, prin origine þi ocupaþie.
Localizare: Nord-Vestul Indiei
Limba:
Localizare:
Hindi-Panjabi
Nord-Vestul Pakistanului
Numãr:
Limba: pashtunã
15.354.000 membri
Religie:
Numãr: 24.041.000
99,91 % hinduþi
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Evanghelici:
Religie: 100 %0,00
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%
Biblia:
Evanghelici:
a fost tradusã
0,00 % în întregime în 2000
Biblia: a fost tradusã în întregime în 1995
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pregãtirea
celor
inimii
cepashtunilor
aud Evanghelia
pentru
peprimirea
internet;Evangheliei;
- ocrotirea
câþtigarea
celor
pentru
ce hotãrãsc
Cristos asã-L
inamicilor
urmeze
musulmani;
pe Domnul Isus.
- o mãrturie a prezenþei lui Dumnezeu între pashtuni.

GRUPUL ETNIC
ETNICMANCHU
JAT DIN INDIA
DIN CHINA

Grupul etnic Manchu este considerat al doilea Perioada:
grup etnic 16-21
ca mãrime
din China.
August
2010
Locaþia: CHISINDIA (jud. Arad)
Succesele militare ºi politice pe care le-au repurtat de-a lungul timpului, i-au fãcut
Înscrieri:
Daniela
Galiþ
Preþ:
200
ron.
însã sã abandoneze multe din trãsãturile lor etnice ºi sã se modernizeze.

Termenul de înscriere: 30 iunie

Responsabil tabãrã: Paul Sîrca

Îmi doresc o mânã de oameni cu
duhul treaz, care sã se apuce de
lucru, ca Slava Domnului sã se
arate în faþa celor din vremea
noastrã. Mai sunt multe de fãcut în
Casa Domnului. Nu e timp de
pierdut. Haideþi deci sã ne îndreptãm prioritãþile ºi sã ne apucãm de
lucru!

Într-o astfel de vreme cred cã este
datoria noastrã, a copiilor lui
Dumnezeu, sã ne lãsãm duhul
trezit prin atenþionarea Cuvântului
ºi sã fim pentru ceilalþi o pildã

Onisim Mladin
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Biblia: a fost tradus Noul Testament în 1935

)

cânt
gratis :
ii
Rugaþi-vã pentru:
opcorn
ece,
p
u
c
eþ
m
il
f
pove
e
m
- cercetarea
spiritualã
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- întoarcerea la Dumnezeu a celor fãrã religie;
- creþterea numericã þi spiritualã
Vinoa bisericilor
alãturi din
decasã;
noi!
- echiparea spiritualã a slujitorilor din bisericile locale.

Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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