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Binecuvântare

Evenimente

În data de 24.10.2010, în serviciul
de dimineaþã al bisericii va avea
loc binecuvântarea micuþei
Ana Victoria Sãlãjan

Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!

Nou-nãscut
Dumnezeu a binecuvântat familia
Sasu Ciprian & Claudia
cu un bãieþel pe nume
Octavian
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Citire

Slujindu-i pe ai tãi printre strãini

De citit: 17- 30 Octombrie
Evanghelia dupã Luca 9-18;
Evanghelia dupã Ioan 6-11;
Evanghelia dupã Matei 14-18;
Evanghelia dupã Marcu 6-9;

Binecuvântare
În data de 10.10.2010, în serviciul
de dimineaþã al bisericii a avut loc
binecuvântarea micuþului
Paul Beniamin ªtef

O misiune neobiºnuitã la Derrycrew Mission Hall, Portadown,
Irlanda de Nord

Memorare

Logodnã

Evanghelia dupã Matei 15-8;
Evanghelia dupã Ioan 11.25

În data de 16.10.2010 a avut loc
logodna dintre
Doboº Emanuel Dinu &
Gherman Diana
Dumnezeu sã-i binecuvânteze!

Sãrbãtoriþi

Ponta Gheorghe
Hãrduþ Georgiana
ªonca Simion
Costea Maria
Posa Emanuel
Tudor Estera
Miclea Ruxandra
Pui Ecaterina
Dãrãu Mirela
Abrudan Teodor
Stanca Adela
Olar Elena
Rudolf Ana
Sîrca Paul
Ormanji Doriana
Furdui Ioan
Cãlãcean Mirela
Mereuþã Rozalia
Sabãu Zita
Rîpan Raul
Moþ Ioana

În data de 16.10.2010, la Biserica
Creºtinã Baptistã „Speranþa“ a
avut loc cununia religioasã dintre
Lucian Moldovan &
Florinela Mãnãstireanu
În data de 17.10.2010 în serviciul
de dimineaþã, cu începere de la
ora 10.00 va avea loc cununia
religioasã dintre
Richard James Bamford &
Anamaria Pãiþ
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 sã te binecuvânteze!

Cununii religioase

Am acceptat sã vin la adunarea
fraþilor, sã conduc întreg serviciul de
închinare ºi apoi sã predic în românã, anticipând cã va fi o adevãratã
aventurã. Nu ºtiam cã voi pleca cu
câteva lecþii valoroase de acolo...

Duminica trecutã am avut parte de
una dintre cele mai neobiºnuite
experienþe de când suntem în
Irlanda de Nord. Sar peste anumite
detalii ºi spun doar cã am ajuns întro adunare unde nu cunoºteam pe
absolut nimeni, nici mãcar pe cel
care mã invitase. Fusesem rugat sã
conduc în limba românã întreg
serviciul divin în cadrul unei bisericuþe de þarã unde, în ultimele luni,
veneau regulat mai bine de
douãzeci de bãrbaþi români veniþi la
cules de mere pe meleaguri
irlandeze.

Am ajuns împreunã cu Ligia ºi am
fost îndatã impresionaþi de povestea fraþilor. Bisericuþa era micã,
membrii erau în vârstã, însã râvna
lor pentru Evanghelie era atât de
evidentã. Doi fraþi care aflaserã de
românii veniþi la cules în zona lor, au
luat legãtura cu ei ºi au început sã le
arate dragostea lui Cristos. I-au
chemat la bisericã pentru un prânz
cald, au jucat fotbal cu ei în timpul lor
liber ºi i-au adus în fiecare duminicã
la adunare, unde deºi serviciul era
în englezã, textul biblic era afiºat
mare, în românã, pe videoproiector.
ªtiau fraþii cã adunarea sfinþilor e
locul unde Duhul poate sparge chiar
ºi bariera de limbã! Duminica
trecutã era prima ocazie în care
aveau sã audã pe cineva vorbindule în românã.

Fratele cu care corespondasem în
prealabil, responsabil cu mersul
bisericii, îmi explicase cã adunarea
lor, deºi formatã în mare parte din
oameni în vârstã, îºi stabilise ca
misiune sã se apropie de muncitorii
români, sã le arate dragostea lui
Cristos în moduri dintre cele mai
practice ºi sã faciliteze astfel
întâlnirea mântuitoare a acestora cu
Dumnezeu. Bãrbaþii români veniserã în Irlanda de Nord de câteva
luni sã culeagã mere în livezile
crescãtorilor locali. Trãiau în condiþii
precare, departe de familiile lor, iar
banii care ajungeau la ei erau puþini,
restul revenindu-i intermediarului
care-i adusese.

Am intrat în bisericã, i-am salutat cu
cãldurã ºi le-am ascultat oful dar ºi
mulþumirea. Erau apãsaþi, dat fiind
banii puþini pe care reuºiserã sã-i
strângã, cu care nici mãcar chelContinuarea în pagina 2
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tuielile de drum nu erau sigur dacã
puteau sã le acopere, dar erau
totuºi extraordinar de mulþumitori
pentru dragostea ce le fusese
arãtatã. A fost fantastic sã vezi niºte
oameni simpli cu feþele radiind de
mulþumire. Am vãzut în ei lucrarea
dragostei. Am vãzut cum dragostea
frãgezeºte inima ºi îi deschide pe
oameni spre Evanghelie. Au ascultat cu maximã receptivitate mesajul
ºi Duhul a miºcat liber printre noi.
Suportul spiritual l-am primit de la
grupul de fraþi irlandezi care pe tot
parcursul mesajului meu au stat
alãturi în rugãciune.
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Bisericuþa micã, de þarã,
compusã din fraþi vârstnici ºi
totuºi plini de entuziasm
pentru mântuirea oamenilor ne-a
învãþat cã misiunea nu este sarcina
unei singure categorii de vârstã.
Misiunea este pentru toþi, oricând ºi
oriunde. Misiunea presupune ºi
creativitatea de a ºti cum sã te
apropii de oameni prin gesturi
concrete de dragoste.
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În ultimul rând, manifestarea
dragostei este cheia
receptivitãþii oamenilor la
Evanghelie. Proclamarea neprecedatã sau neînsoþitã de manifestãrile
concrete ale dragostei este
ineficientã, însã îngemãnarea
proclamãrii cu trãiri misionale, în
dragoste, este cheia misiunii. Dacã
nu greºesc, Gandhi spunea cã nici
Isus nu le-a putut vorbi unor oameni
flãmânzi; de aceea a înmulþit pâinile.

Sunt câteva lecþii principale pe care
le-am învãþat în experienþa de
duminica trecutã, lecþii pe care daþimi voie sã le împãrtãºesc cu
dumneavoastrã acum, la sfârºitul
mãrturiei mele:
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În primul rând, dacã nu
suntem dispuºi sã mergem
acolo unde sunt oamenii, ca
sã le arãtãm Evanghelia în mod
practic, nu avem de ce sã ne
aºteptãm sã vinã în bisericile
noastre, ca sã asculte Evanghelia
predicatã.

Cred cã toþi membrii bisericii noastre
ar trebui sã audã îndemnul
Domnului Isus adresat ucenicilor:
Nu ziceþi voi cã mai Sunt patru luni
pânã la seceriº? Iatã, Eu vã spun:
Ridicaþi-vã ochii, ºi priviþi holdele,
care Sunt albe acum, gata pentru
seceriº (Ioan 4:35).
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Când îl iubeºti pe Dumnezeu
ºi iubeºti oamenii, orice
împrejurare poate sã aducã o
nouã ocazie ca Împãrãþia Sa sã se
lãrgeascã. Filipeni 1:12 - Vreau sã
ºtiþi, fraþilor, cã împrejurãrile în care
mã gãsesc, mai degrabã au lucrat la
înaintarea Evangheliei.

Haideþi ca toþi, indiferent unde am
fost aºezaþi de Domnul, sã fim din
categoria oamenilor care au ochii
deschiºi!
Natan ºi Ligia Mladin
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Localitatea Roºeþi este situatã în partea de sud-est a judeþului Cãlãraºi, pe malul
braþului Borcea, la 10 km de municipiul Cãlãraºi. Activitatea de bazã a celor 6.122 de
locuitori este agricultura, pescuitul ºi creºterea animalelor.

Rugaþi-vã pentru:
- cercetarea celor ce trec prin crizele vieþii;
- elevii care participã la orele de religie;
- bãtrânii ºi bolnavii lipsiþi de ajutor.

GRUPUL ETNIC JAT
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DIN DIN
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Grupul etnic
etnicJat
Pendalungan
nu este un grup
s-aetnic
format
omogen,
prin unirea
care sãgrupurilor
locuiascãJawa,
într-o anumitã
care include
zonã
þi
locuitorii
sã vorbeascã
de la sate
aceeaþi
ºi Madura,
limbã, ci
formatã
îþi pãstreazã
din soldaþii
identitatea
rãzboinici,
chiarcare
dacãs-au
suntunit
o populaþie
în 1671
nomadã
pentru a lupta
împrãþtiatã
împotriva
prin:regelui
India, Mangkurat.
Pakistan þi Rusia, prin origine þi ocupaþie.
Localizare: Nord-Vestul Indiei
Limba:
Localizare:
Hindi-Panjabi
estul insulei Jawa
Numãr:
Limba: madureza
15.354.000 membri
Religie:
Numãr: 7.217.000
99,91 % hinduþi
membri
Evanghelici:
Religie: 90% musulmani;
0,00 %
9 % religii etnice
Biblia:
Evanghelici:
a fost tradusã
0,01 % în întregime în 2000
Biblia: a fost tradusã în întregime în 1994
Rugaþi-vã pentru:
Rugaþi-vã
- misionari
pentru:
creþtini care sã lucreze printre jatieni;
- câþtigarea
un programpentru
de alfabetizare
Cristos a celor
pentru
cecopiii
locuiesc
din familiile
în þãri creþtine;
sãrace;
- pocãinþã
eliberareacelor
spiritualã
ce audaEvanghelia
celor implicaþi
pe în
internet;
spiritism;
- ocrotirea celor ce
credincioºi
hotãrãscce
sã-L
sunt
urmeze
renegaþi
pe de
Domnul
familiile
Isus.
lor;
- misionari strãini care sã lucreze în Jawa.

PERSANII DIN IRAN

16-21care
August
2010în
Locaþia:
CHISINDIA
(jud. Arad) unei populaþiiPerioada:
Persanii din
Iran sunt descendenþii
tribale nomade,
s-a stabilit
Înscrieri:
Daniela
Galiþ
Preþ:
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ron.
aceastã zonã în jurul anului 1000 în.Hr. Aceste triburi s-au unit în timpul dinastiei
Termenul
de înscriere: 30 iunie
Responsabil
tabãrã: Paul
Achamenian, devenind
astfelSîrca
grupul etnic majoritar
din Iran.
Localizare: tot teritoriul Iranului
or
Limba: farsi
scenete cu tinere talente
i
jocuri
de
echipã
oi
Numãr: 27.500.000 membrient
ni n
e
t
Religie: 99,90 % musulmani are
prie
Evanghelici: 0,01 %
Biblia: a fost tradusã în întregime în 1995
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dr
- oportunitãþi pentru vestireaVino
Evangheliei;
alãturi de noi!
- ocrotirea musulmanilor care s-au întors în Cristos.

Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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