Diverse
Picãtura de înþelepciune

Cel ce stã sub ocrotirea Celui Prea
Înalt ºi se odihneºte la umbra Celui
Atotputernic, zice despre Domnul: „El
este locul meu de scãpare ºi cetãþuia
mea, Dumnezeul meu în care mã
încred.“
Psalmul 91.1-2

Cuvântul Scris
Domnul este tãria mea ºi pricina
laudelor mele; El m-a mântuit.
Psalmul 118.14
Iubesc pe Domnul, cãci El aude
glasul meu, cererile mele.
Psalmul 116.1

Gura mea va vesti, zi de zi,
dreptatea ºi mântuirea Ta, cãci nu-i
cunosc marginile.
Psalmul 71.15

Domnul este de partea mea, nu
mã tem de nimic. Ce pot sã-mi facã
niºte oameni?
Psalmul 118.6
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Oridecâteori zic: „Mi se clatinã
piciorul!“ bunãtatea Ta, Doamne, mã
sprijineºte totdeauna.
Psalmul 94.18
Cãci Tu mã înveseleºti cu lucrãrile
Tale, Doamne, ºi eu cânt de veselie,
când vãd lucrarea mâinilor Tale.
Psalmul 92.4
Cãci El va porunci îngerilor Sãi sã
te pãzeascã în toate cãile tale;
Psalmul 91.11

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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Bunta Gheorghe
Mladin Ligia
Bãbuþ Voia
Sasu Claudia
Oprea Estera
Frenþ Ioan
Bãtrîn Lucian
Boþoc Laura
Caciora Anca
Petran Ana
Jurcuþa Teodor
Frenþ ªtefan
Pleºca Ana
Drãgoi Ana
Martin Raul
Popa Violeta
Savu Iuliana
Cãldãraº Ana
ªtefu Emilia
Nicoarã Ioan
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grafica & tehnoredactarea: adi_c

Când gândurile negre se frãmântã
cu grãmada înãuntrul meu, mângâierile Tale îmi învioreazã sufletul.
Psalmul 94.19

Mladin Onisim
Frenþ Filip
Bunta Otniel
Talpoº Magdalena
Sasu Emanuel
Zlãtaru Melinda
Ilca Simona

ºi

ând cel de-al 34-lea
preþedinte al Americii, D.
D. Eisenhower þi-a
început mandatul, þi-a instruit toþi
colaboratorii direcþi sã-i punã pe
masa de lucru din Biroul Oval
doar douã categorii de documente. Prima categorie trebuia
sã conþinã documentele cu
lucrurile cele mai urgente,
aþezate în ordinea urgenþei lor.
În a doua categorie urmau sã fie
cele importante, þi ele aþezate
tot în ordinea importanþei lor.
Dupã câþiva ani de mandat
declara cã a rãmas surprins sã
observe cã rareori cele douã
seturi de documente se suprapuneau. Avea dreptate.

Domnul sã te binecuvânteze!

Cum se îndurã un tatã de copiii lui,
aºa Se îndurã Domnul de cei ce se
tem de El.
Psalmul 103.13

Urgent

Conflictul între urgent þi important este inevitabil. Ce uþor însã
ajungem sã le confundãm. Cât
de uþor ne putem înþela crezând
cã dacã suntem extrem de
ocupaþi sau dacã lucrãm din greu
înseamnã cã ne ocupãm timpul
cu ceva foarte important. Probabil cã în aceastã confuzie ar
trebui sã cãutãm cauza
frustrãrilor þi a lipsei de satis-

Important

facþie pe care de multe ori le
resimþim în timpul muncii zilnice.
Acest conflict poate fi regãsit þi
atunci când vorbim de lucrul
Domnului sau, prin extensie, de
întreaga viaþã de credinþã.
Putem sã cãdem într-un soi de
activism steril, în vreme ce în
interior ne simþim tot mai goi þi
lipsiþi de mulþumire. Când ne
uitãm la viaþã dintr-o perspectivã
orizontalã, urgenþa este cuvântul
de ordine. Pe acest palier, realizãrile umane, logica umanã,
opinia sau pãrerea oamenilor
sunt cele care strigã la noi dupã
atenþie þi de aceea câþtigã un loc
prioritar în viaþa de zi cu zi. Vocea
urgentului este cea pe care o
recunoaþtem cel mai repede þi
de care ascultãm cel mai uþor.
Pe de altã parte, existã o perspectivã verticalã, care pune
accentul pe lucrurile care sunt
importante în ochii lui Dumneze
þi care îi aduc Lui slavã.
Cred cã fiecare din noi am
resimþit din plin în anul 2010
frustrarea de a fi traþi între urgent
þi important. Cred cã mare parte
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noul an, dar din pãcate nu
ajungem sã le cunoaþtem decât
dupã ce le-am luat pe cele rele.
Dacã însã vrem sã învãþãm ceva
din exemplul acestor surori,
atunci ar trebui sã alegem sã
petrecem mai mult timp cu
Domnul þi cu Cuvântul Lui.

din aþteptãrile pe care le avem
de la 2011 stau ascunse în
spatele acestui echilibru între
urgent þi important. Aþ vrea sã
vã propun câteva lucruri pe care
Dumnezeu le vede importante þi
pe care cred cã ar trebui sã le
avem în atenþie în anul care ne
stã înainte. Nu vreau sã vi se
parã cã simplific Scriptura, dar
din perspectiva lui Dumnezeu,
sunt trei relaþii importante în
viaþã: relaþia cu Dumnezeu, cu
semenii þi cu lucrurile pe care ni
le-a dat El. De felul în care vom
þtii sã pãstrãm echilibrul între
urgent þi important în aceste trei
domenii depinde, în mare mãsurã, mulþumirea þi satisfacþia pe
care le vom avea în 2011.

Fii omul care sã lase un impact
în viaþa altora prin slujire.
Pavel vedea în cei pe care i-a
slujit cununa de slavã pe care o
va purta întotdeauna în ceruri.
Cãci cine este, în adevãr,
nãdejdea sau bucuria sau
cununa noastrã de slavã? Nu
sunteþi voi, înaintea Domnului
nostru Isus Hristos, la venirea
Lui? (1 Tesaloniceni 2:19)
Haina de galã a cerului, cu care
mireasa Domnului Isus va fi
îmbrãcatã, e haina de in subþire,
care sunt faptele neprihãnite ale
sfinþilor.
ªi i s-a dat sã se îmbrace cu in
subþire, strãlucitor, þi curat.”(Inul subþire - sunt faptele neprihãnite ale sfinþilor.) (Apocalipsa
19:8)
Slujirea de orice fel a celor din
casã, din bisericã þi mai apoi a
celor din preajmã e atât de
importantã, încât o veþnicie
întreagã te vei putea bucura de
ceea ce ai lãsat în alþii.
Strãlucirea în slavã e hãrãzitã
celor care i-au îndrumat pe alþii
spre Domnul þi calea Lui.

Fii un închinãtor autentic. Nu
uita cã timpul în care stai la
picioarele Domnului Isus este
cel mai profitabil. Maria þi Marta
erau douã surori cu douã
abordãri diferite. Una a ales
ceea ce era important, în vreme
ce alta a ales urgentul.
Maria þi-a ales partea cea
bunã, care nu i se va lua. (Luca
10:42)
Este o satisfacþie þi împlinire, pe
care o dã relaþia cu Domnul þi cu
Cuvântul Lui pe care timpul sau
chiar moartea nu le pot lua,
pentru cã beneficiile merg pânã
în veþnicie. Fiecare dintre noi
cred cã ne dorim alegeri bune în
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Cei înþelepþi vor strãluci ca
strãlucirea cerului, þi cei ce vor
învãþa pe mulþi sã umble în
neprihãnire vor strãluci ca
stelele, în veac þi în veci de veci.
(Daniel 12:3)
Fii un investitor pentru
veþnicie. Lucrurile acestei lumi
nu pot fi luate în lumea de
dincolo, dar pot fi trimise înainte.
Fiecare avem þansa sã ne
strângem comori în cer þi sã ne
îmbogãþim faþã de Dumnezeu,
dacã alegem sã sãrãcim pe
pãmânt faþã de noi înþine.
Tot aþa este þi cu cel ce îþi
adunã comori pentru el, þi nu se
îmbogãþeþte faþã de Dumnezeu.

(Luca 12:21)
Niciun om care a dãruit altora nu
va regreta atunci când va trebui
sã se despartã de toatã
agoniseala sa de pe pãmânt,
pentru cã va avea bucuria cã,
sãrãcind aici, s-a îmbogãþit
dincolo.
Dacã vreþi ca la sfârþitul lui 2011
sã nu aveþi aceleaþi frustrãri ca
la sfârþitul acestui an, vã invit sã
cãutaþi tot ceea ce este important.
Iar ce este important ne-a
fost demult arãtat în Scripturã!
Al vostru,
Onisim Mladin

Anunþuri, servicii divine
09 ianuarie
09.00 - Serviciu divin
ªcoala biblicã - prezentarea
generalã a cãrþii Ezechiel
În cadrul serviciului divin ne vom
aduce aminte de lucrarea de
mântuire a Domnului Isus (Cina
Domnului).
18.00 - Serviciu divin

26 decembrie
10.00 - Sãrbãtoarea Naºterii
18.00 - Sãrbãtoarea Naºterii
31 decembrie
18.00 - Serviciu divin, Anul Nou
01 ianuarie
10.00 - Rugãciune

10 - 16 ianuarie 2011
Sãptãmâna de Rugãciune

02 ianuarie
10.00 - Serviciu divin
18.00 - Serviciu divin

în familii & la bisericã

Eu strig cãtre Dumnezeu, cãtre Cel Prea Înalt, cãtre
Dumnezeu, care lucreazã pentru mine.
El îmi va trimite izbãvire din cer.
Psalmul 57.2-3a

3

