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Memorare

Scriptura explicã cel mai bine
Scriptura.

Împreunã în CUVÂNT

Efeseni 6.11
Evrei 11.6

Pentru înþelegerea ºi interpretarea
corectã a Scripturilor ne sunt necesare credinþa mântuitore ºi Duhul
Sfânt.

Dumnezeu doreºte unitate în
biserica Sa. Acest lucru nu
înseamnã cã toþi vom arãta,
acþiona sau gândi la fel. Chiar El
ne-a creat diferiþi unul de altul ºi
de aceea, pe de-o parte este
dificil sã trãim în unitate, dar pe de
altã parte este deosebit de
frumoasã coloratura ºi diversitatea Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel le spunea fraþilor
din Corint:
Vã îndemn, fraþilor, pentru
Numele Domnului nostru Isus
Hristos, sã aveþi toþi acelaºi fel de
vorbire, sã n-aveþi dezbinãri între
voi, ci sã fiþi uniþi în chip desãvârºit într-un gând ºi o simþire. (1
Corinteni 1:10)

ªcoala biblicã
12 decembrie - Isaia 9.6
Îl vor numi: Dumnezeu Tare

Interpreteazã experienþa personalã în lumina Scripturii, ºi nu Scriptura în lumina experienþei personale.

19 decembrie - Isaia 9.6
Îl vor numi: Pãrintele Veºniciilor;
Domn al pãcii

Scopul fundamental al Bibliei este
sã ne schimbe vieþile, nu sã ne
îmbogãþeascã cunoºtinþele.

De aceste sãrbãtori
vreau sã cunosc...
...gândurile lui
Dumnezeu, restul
sunt detalii.

Promisiunile lui Dumnezeu date
de Scripturã sunt pentru credincioºii
din fiecare generaþie.
Interpreteazã cuvântul în armonie
cu contextul sãu.

... slava lui
Dumnezeu în locurile prea înalte ºi
pacea pe pãmânt între oamenii
plãcuþi Lui.

Scriptura are un singur înþeles ºi
trebuie luat în sens propriu.

Sãrbãtoriþi

Ca sã înþelegi Biblia din punct de
vedere teologic, trebuie sã o înþelegi
mai întâi din punct de vedere gramatical.

Turony Floare
Goilean Alina
Dãrãban Leorcica
ªtefu Codrin
Cotuna Daniela
Mladin Emanuel
Sârca Camelia
ªtef Cristian
Codru Mariana
Groza Stela

(Citate oferite de Adi S. Cãlãcean; din Cercetaþi
Scripturile de Walter A. Henrichsen, Editura
Logos, Cluj, 2002.) 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)

12.12
14.12
14.12
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23.12
23.12
24.12
25.12

grafica & tehnoredactarea: adi_c

Domnul sã te binecuvânteze!
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strânge împreunã. Poate crezi cã
alt sistem ar fi mai bun, ºi altul
crede cã pãrerea sa este mai
valoroasã... dar dacã fiecare
merge pe sistemul lui, nu vom
încuraja unitatea. Vreau sã-þi
mãrturisesc cã ºi eu a trebuit sã
renunþ la un sistem personal de
citire a Scripturii pe care l-am avut
mulþi ani (ºi poate îl voi relua
atunci când se încheie acest efort
împreunã cu Biserica) dar am
considerat benefic sã mergem
împreunã ºi în privinþa aceasta.
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Un ultim argument în
favoarea citirii Scripturii
împreunã ca Biserica este
cã ne ajutã sã simþim unitatea în
mod concret în tot timpul sãptãmânii. Suntem o familie spiritualã
care nu poate trãi doar prin
serviciile divine. Este benefic sã
gãsim modalitãþi de a ne aduna în
jurul anumitor valori în fiecare zi a
sãptãmânii ºi citirea Scripturii
este un punct potrivit de plecare.
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Prin citirea pe care o
propunem bisericii, avem
un program de citire zilnicã,
întrebãri sãptãmânale ºi câte un
verset de memorat. Este vorba
despre un sistem nu prea
complicat, dar eficient în a ne
stârni la mai mult decât o citire
mecanicã a textului. Mai mult,
serile de miercuri sunt dedicate în
mare parte încurajãrii acestei
citiri a Bibliei, prin îndemnuri date
din pasajele citite peste
sãptãmânã ºi prin memorarea
versetului ales din aceleaºi texte.
Chiar ºi prin buletinul informativ ºi
prin recapitularea versetului de
duminica seara se încearcã o
motivare a fiecãruia sã nu
abandoneze citirea. Dacã vrei sã
experimentezi ºi sã ajuþi la
unitate în biserica Dragostea, eºti
îndemnat sã îþi asumi ºi tu
aceastã disciplinã care ne

Acestea sunt doar câteva dintre
motivele la care te rog sã te
gândeºti ºi sã accepþi cã biserica
Dragostea va beneficia de o mai
mare unitate dacã hotãrâm sã
citim Biblia împreunã în 2011. Te
invit sã te alãturi ºi tu acestui
efort.
Cu dragoste,
Andrei S. Bulzan
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Cred cã Dumnezeu ne
transformã prin Cuvântul
Sãu ºi o bisericã întreagã,
care mediteazã la aceleaºi
pasaje în timpul sãptãmânii,
poate fi miºcatã de Acelaºi Duh
înspre anumite concluzii comune. ªtiu cã fiecare copil de
Dumnezeu simte nevoia de
hranã spiritualã ºi poate sã
citeascã de oriunde din Scripturã,
fiindcã toatã este inspiratã ºi de
folos. Dar dacã recunoaºtem cã
trãim vremuri în care ne-am
îndepãrtat de unitatea aceasta
desãvârºitã în gând ºi simþire, de
ce sã nu cãutãm unitatea
începând de la acest nivel de
bazã al citirii Cuvântului.
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Atunci când citim Biblia
împreunã, ne putem
încuraja unii pe alþii sã nu
pierdem ritmul, sã nu rãmânem în
urmã, sã nu abandonãm. ªtii ºi tu
Continuarea în pagina 2

Meditaþie
cât de uºor ne pierdem motivaþia,
mai ales dacã ne gãsim singuri în
faþa unui obiectiv dificil, pe
termen lung. Dar dacã suntem
mãcar 300 de membrii din
Dragostea care citesc, se
încurajazã reciproc, cred cã vom
putea duce la bun sfârºit aceastã
bunã lucrare. Gândeºte-te la
toate ocaziile din an când fraþii se
vor întreba unii pe alþii: Tu unde
eºti cu citirea? Gândeºte-te la
interacþiunea bogatã atunci când
ne vom întreba: Ce-ai mai
descoperit în Cuvânt?

Aceastã unitate „în chip
desãvârºit” pare un ideal de
neatins, dar cred cã sunt lucruri
pe care le putem face ca sã ne
apropiem de aceastã stare.
Astfel, anul acesta am dorit mult
sã încurajãm strângerea noastrã
laolaltã ca bisericã prin citirea
împreunã a Scripturii. Voi încerca
în cele ce urmeazã sã îþi aduc
câteva argumente prin care sã îþi
arãt cã este deosebit de

important ca ºi tu sã te angrenezi
în acest efort colectiv de a citi
Biblia împreunã cu Biserica în
anul 2011. Citirea împreunã încurajazã unitatea între noi. În ce
fel?
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Evenimente

...e vremea colindelor

Cãci un Copil ni s-a nãscut, un Fiu ni s-a dat, þi
domnia va fi pe umãrul Lui; Îl vor numi:
Minunat Sfetnic
Dumnezeu tare
Pãrintele veþniciilor
Domn al pãcii.
ISAIA 9.6
12 decembrie
În serviciul divin, cu începere de la
ora 18.00, vom primi vizita Corului
Studenþilor din Timiºoara.

24 decembrie
18.00 - Sãrbãtoarea Naºterii
25 decembrie
10.00 - Sãrbãtoarea Naºterii
18.00 - Sãrbãtoarea Naºterii

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

26 decembrie
10.00 - Sãrbãtoarea Naºterii
18.00 - Sãrbãtoarea Naºterii

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

31 decembrie
18.00 - Serviciu divin, Anul Nou
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Sâmbãtã, 18 decembrie de la ora 10.00
la Biserica Creºtinã Baptistã „Dragostea“
Str. Dorobanþilor Nr. 21-25 Arad
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