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Picãtura de înþelepciune

De citit: 28 Noiem. - 11 Dec.
Fapte 18 -20; 1 Corinteni 1-16;
2 Corinteni 1-13; Romani 1-16

Gordon MacDonald
Dacã în universul meu interior va
domni ordinea, lucrul acesta se va
datora convingerii mele cã viaþa
spiritualã, ascunsã privirilor, trebuie
sã guverneze viaþa exterioarã.

Anul III, Nr. 23- noiembrie 2010

Memorare
1 Corinteni 13.13
Romani 6.23

Ce-þi doresc eu þie….

ªcoala biblicã

…. Pentru ca în þara noastrã sã locuiascã slava - Psalmul 85:9

05 decembrie - Isaia 9.6
Îl vor numi: Minunat, Sfetnic

Chemarea presupune supunere
faþã de cãile lui Dumnezeu, faþã de
metodele ºi criteriile Lui.

12 decembrie - Isaia 9.6
Îl vor numi: Dumnezeu Tare

Dacã sunt dezorganizat, tind sãmi investesc energia în sarcini
neproductive.

19 decembrie - Isaia 9.6
Îl vor numi: Pãrintele Veºniciilor

Sãrbãtoriþi

Regula de bazã a organizãrii
personale a timpului e simplã:
timpul trebuie sã fie alocat!
Trebuie sã-L gãsim pe Dumnezeu, dar El nu poate fi aflat în
mijlocul vacarmului ºi al agitaþiei.
Dumnezeu se foloseºte de oameni
slabi ºi suficient de neputincioºi ca sã
se bizuie pe El.
Dumnezeu dã celui care are
mâinile goale.
Când universul interior e ordonat,
toate celelalte lucruri se vor regla de la
sine.
(Citate oferite de Adi S. Cãlãcean; din Ordine în
univesul interior de Gordon MacDonald, Editura
Logos, Cluj, 2001.) 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)

Sîrbu Gligor Cornel
Furtun Viorel
Frenþ Simon
Faur Elisabeta
Glevan Borbala
Marandiuc Florica

28.11
28.11
28.11
29.11
30.11
30.11

Joldeº Emilia
Mârne Lenuþa
Dãrãu Mircea
Martin Victor
Furdui Sida
Apãtean Felicia
Petran Livia
Mona Elena
Pantin Nicolae
ªtefu Manuela
Niculescu Dor
Bamford (Pãiº) Ana Maria
Tudor Cornel
Martin Marinela
Micoloi Mãrioara
Tripa Anamaria

01.12
01.12
01.12
03.12
03.12
04.12
04.12
04.12
05.12
05.12
07.12
08.12
09.12
09.12
10.12
10.12
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Galaad? Nu este nici un doctor
acolo? Pentru ce nu se face, deci,
vindecarea fiicei poporului meu?
i doresc României politicieni care
sã stea integri, þinând în cumpãnã
dreptatea þi pacea în cetate.
Psalmul 85:10 - Bunãtatea þi
credincioþia se întâlnesc, dreptatea
þi pacea se sãrutã. Conþtienþi cã
dreptatea divinã este tribunalul
ultim al oricãrui muritor, fiecare
politician ar trebui sã ia orice decizie
gândindu-se în primul rând la acest
moment þi nu la opinia majoritãþii, fie
ea þi cea care l-a votat în funcþie. Ei
ar trebui sã fie cei care sã
pedepseascã rãul þi sã-i laude pe
cei ce fac binele. Scriptura ne
cheamã sã ne rugãm, dar þi sã-i
influenþãm în acest sens.

Î

i doresc României profeþi care sã
înalþe adevãrul indiferent de
consecinþe. Trãim o vreme în
care adevãrul e cãzut în piaþa de
obþte. Isaia 59:14 - ...þi astfel
izbãvirea s-a întors îndãrãt, þi
mântuirea a stat deoparte; cãci
adevãrul s-a poticnit în piaþa de
obþte þi neprihãnirea nu poate sã
se apropie. Ne-am plâns cã în
România s-a privatizat totul pe bani
de nimic. Probabil cã economiþtii
pot sã confirme acest lucru. Din
pãcate însã, am privatizat adevãrul, aþa încât fiecare are dreptul
la adevãrul lui, lipsind prin urmare
norma în privinþa relaþiei cu
Dumnezeu þi cu semenii. Unde
sunt oamenii care au curajul sã
deschidã Scriptura cu autoritate þi
sã spunã ce “zice Domnul”? Unde
sunt glasurile profetice care vãd
rãul de departe þi sunt gata sã
înþtiinþeze toatã cetatea? Vindecarea unei naþiuni nu se face prin
legislaþie, ci prin revelaþia adevãrului lui Dumnezeu, singurul adevãr
care ne poate face liberi. Ieremia
8:22 - Nu este nici un leac alinãtor în

Î

Cred cã în acest fel Dumnezeu va
face ca faþa Lui sã strãluceascã
peste þara noastrã þi astfel poporul
acesta va þti cu adevãrat ce este
bucuria. Psalmul 85:12 - Domnul
ne va da þi fericirea, þi pãmântul
nostru îþi va da roadele. Haideþi sã
punem în rugãciune dorinþa noastrã
pentru România, þi sã fim gata sã
mijlocim pentru ea la tronul de har al
Domnului.
Dacã trezirea spiritualã va întârzia
peste þarã sau peste oraþ, mãcar sã
o experimentãm peste biserica
noastrã þi peste cãminul fiecãruia
din noi. Psalmul 85:6 - Nu ne vei
înviora iarãþi, ca sã se bucure
poporul Tãu în Tine?
Pãstor Onisim Mladin

2

i doresc României un popor care
sã se întoarcã spre Domnul cu
toatã inima. Chiar dacã pretinde
cã nu þi-a uitat religia, poporul
român dã semne vizibile cã L-a uitat
pe Dumnezeu, pentru cã trãieþte ca
þi cum El n-ar exista. Dumnezeu na putut binecuvânta nici chiar pe
poporul Israel când acesta L-a uitat,
cum o va face în cazul nostru?
Dupã atâtea atenþionãri, pânã þi
Dumnezeu rãmâne surprins cã nu
înþelegem sã ne întoarcem cu toatã
inima þi sã-L cãutãm ca la început.
Ieremia 8:5 - Pentru ce, deci,

Î
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Meditaþie
poporul acesta al Ierusalimului se
lasã dus în necurmate rãtãciri,
stãruiesc în înþelãtorie, þi nu vor sã
se întoarcã la Dumnezeu? Oare de
ce au înþelãtoriile o mai mare prizã
decât iniþiativele de întoarcere
sincerã la Domnul? Unde sunt
oamenii care sã se smereascã
înaintea Domnului, rugându-se
precum psalmistul: Întoarce-ne
iarãþi, Dumnezeul mântuirii
noastre! Înceteazã-Þi mânia
împotriva noastrã! - Psalmul 85:4.

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul sã te binecuvânteze!

nepotrivit sã strige în rugãciune:
“Dã-mi Scoþia sau mor!” Fratele
Moldoveanu nu s-a sfiit sã spunã cã
îndrãgeþte þara în care s-a nãscut
de dragul Domnului, þi ca dovadã ia prins melosul popular în cântãrile
sale. Câþi fraþi de aceeaþi credinþã
cu noi nu au murit ca eroi ai
neamului nostru chiar dacã numele
lor nu a ajuns pe paginile istoriei
oficiale? ei de ce au fãcut-o? oare
dintr-o simplã obligaþie? sau ei au
avut o sãnãtoasã dragoste de
neam?
Chiar dacã nu vom rãspunde în
versuri, aþ vrea þi noi sã ne
întrebãm: “Ce-þi doresc eu þie, dulce
Românie?”

“Ce-þi doresc eu þie, dulce
Românie...?” Cine nu-ºi mai aduce
aminte de versurile poeziei lui
Eminescu? Izvorâte dintr-o inimã
care-ºi iubea þara, aceste versuri
strângeau împreunã câteva din
nãzuinþele poetului pentru þara
noastrã. În prag de 1 Decembrie mam gândit cã poate ar fi frumos sã
mã întreb ºi eu ce anume îi doresc
eu þãrii mele. Gândul acesta s-ar
putea sã-i ºocheze pe unii, fiindcã
în climatul actual, orice notã de
patriotism se asociazã mai degrabã
cu naþionalismul decât o faþetã a
creºtinismului autentic. Dacã înþelegem însã cã Dumnezeu ne-a
rânduit pe fiecare pentru anumite
vremi ºi anumite hotare, ca sã ne
silim astfel sã-L cãutãm pe El, ºi mai
apoi sã-L facem cunoscut, cred cã
perspectiva se schimbã. Fapte
17:26-27 - El a fãcut ca toþi oamenii,
ieþiþi dintr-unul singur, sã locuiascã
pe toatã faþa pãmântului; le-a
aþezat anumite vremuri þi a pus
anumite hotare locuinþei lor ca ei sã
caute pe Dumnezeu, þi sã se
sileascã sã-L gãseascã bâjbâind,
cu toate cã nu este departe de
fiecare din noi. Lui Pavel nu i s-a
pãrut deloc deplasat sã-þi
manifeste dragostea pentru cei din
neamul lui. Lui Knox nu i s-a pãrut
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CIUPERCENII NOI - DOLJ

Localitatea Ciupercenii Noi este situatã într-o regiune de ºes, din Câmpia Românã,
la extremitatea sud-vesticã a Câmpiei Olteniei, la o distanþã de 10 km Sud faþã de
Municipiul Calafat. Activitatea de bazã a celor 6.389 de locuitori este agricultura,
piscicultura ºi comerþul.
Rugaþi-vã pentru:
- cercetarea celor ce sunt nepãsãtori faþã de dragostea lui Dumnezeu;
- eliberarea spiritualã a celor ce sunt robiþi de puterea întunericului;
- o strategie de Evanghelizare a bisericilor din Calafat pentru aceastã localitate.

SAICH DIN BANGLADESH

Membriietnic
acestui
trãiesc
de secole
cea maiîntr-o
mare
întunecime
Grupul
Jat nugrup
este etnic,
un grupceetnic
omogen,
care sãînlocuiascã
anumitã
zonã
spiritualã,
pretind
cã suntlimbã,
descendenþii
celor mai
puri arabi.chiar dacã sunt o populaþie
þi
sã vorbeascã
aceeaþi
ci îþi pãstreazã
identitatea
nomadã împrãþtiatã prin: India, Pakistan þi Rusia, prin origine þi ocupaþie.
tot teritoriul Bangladeshului
Localizare: Nord-Vestul
Indiei
bengaleza
Limba: Hindi-Panjabi
131.167.000membri
membri
Numãr: 15.354.000
100 %%
musulmani
Religie: 99,91
hinduþi
Evanghelici: 0,00 %
2000
Biblia: a fost tradusã în întregime înîn2000

Rugaþi-vã pentru:
dintre
cele mai sãrace þãri din lume;
--binecuvântarea
misionari creþtiniBangladeshului,
care sã lucreze una
printre
jatieni;
- câþtigarea
o mãrturie apentru
prezenþei
lui Dumnezeu
în Bangladesh;
Cristos
a celor ce locuiesc
în þãri creþtine;
întoarcerea
la Dumnezeu
a inamicilor
ºi a liderilor religioºi musulmani;
- pocãinþã
celor
ce aud Evanghelia
pe internet;
- ocrotirea
misionaricelor
creºtini
sã lucreze
în Bangladesh.
ce care
hotãrãsc
sã-L urmeze
pe Domnul Isus.

...e vremea colindelor

12 decembrie
Perioada: 16-21
În serviciul
divin,2010
cu
August
începere de
la
ora
Înscrieri: Daniela Galiþ
18.00,
vom de
primi
vizita 30Corului
Termenul
înscriere:
iunie
Studenþilor din Timiºoara.

Locaþia: CHISINDIA (jud. Arad)
05 decembrie
Preþ: 200 ron.
În serviciul divin, cu începere de la
Responsabil tabãrã: Paul Sîrca
ora 18.00, vom primi vizita fratelui
Dan Maleþ, responsabil cu lucrarea
misionarã din Serbia, care va fi
însoþit de o fanfarã.

18 decembrie
Sâmbãtã, de la ora 10.00, VBS
pentru copii. Va fi prezentatã
naºterea Domnului Isus Cristos.

11 decembrie
Întâlnire cu familiile tinere din cadrul
bisericii noastre. Împreunã cu copiii
vom avea un timp de pãrtãþie þi
relaþionare, în cadrul unei agape.
Mai multe detalii la fratele Andrei
Bulzan.

19 decembrie
În serviciul divin, cu începere de la
ora 18.00, este seara radioului CNM,
împreunã cu invitaþii lor.

3

