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Ce număr apelaţi în cazuri de urgenţă?
“Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile 
Lui iau aminte la strigătele lor.“ Psalmul 34.15 

În fiecare ţară, numărul de telefon pentru poliţie 
şi pompieri este scurt şi de aceea poate fi reţinut uşor. 
Totuşi, după apelarea numărului de telefon pentru 
poliţie sau pompieri, va fi necesar să se indice nu numai 
anunţul, ci şi numele, adresa completă şi numărul de 
telefon.

În America există un sistem îmbunătăţit al 
numărului de telefon pentru poliţie şi pompieri. Cine 
este conectat la acest sistem trebuie doar să formeze 

numărul; imediat ce telefonista ridică receptorul, pe display apare numele, 
adresa completă şi numărul de telefon al apelantului. El poate deci imediat 
după formarea numărului să relateze situaţia. Succesul acestui sistem este 
frapant. El poate fi utilizat chiar şi de copii.

Un sistem asemănător pentru cazuri de urgenţă ne-a dăruit 
Dumnezeu. Când strigăm la Tatăl nostru ceresc, nu trebuie să explicăm cine 
suntem. Pur şi simplu putem să ne rugăm şi să cerem. El ne aude, El ne vede şi 
ştie exact în ce situaţie ne găsim. El va şi răspunde conform dragostei, bunătăţii 
şi atotputerniciei Sale. Câteodată, primim răspunsul mai repede decât ne 
aşteptăm; probabil, nu aşa cum ne-am închipuit noi. Dar în orice caz, El doreşte 
să umple inima noastră deznădăjduită cu pacea Sa (Filipeni 4.6, 7).
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ŞTIAI CĂ :
În India Uttar Pradesh a fost recent atacat și bătut în 

timpul unui serviciu divin. Pe finalul serviciului, un grup de 
hinduși l-au luat pe pastorul „Caleb” și l-au legat de un copac, 
după care l-au bătut foarte grav. Atacatorii, conduși de către un 
lider hindus, i-au frânt mâna pastorului „Caleb”. În acest 
moment, partenerii VOM încearcă să ajute cu îngrijirile medicale 
necesare și, de asemenea, cu urgentarea poliției ca să-i aresteze 
pe atacatori. Se pare că ceea ce i-a enervat pe hinduși au fost 
cinci familii creștine care au refuzat să aducă daruri zeilor (Vocea 

Martirilor).
Este greu și trist să citim despre astfel de lucruri, dar trebuie să ne rugăm 

pentru acești oameni împietriți, ca Dumnezeu să aibă milă de ei, să le deschidă mintea 
și să le dea mântuire. Cereți vindecare fizică și sufletească pentru pastorul „Caleb” și 
protecție peste viața lui, a familiei lui și a tuturor creștinilor din India!

Recent, Administrația Obama a adoptat regulamente 
privind prozelitismul în armata americană. Persoanele care fac 
prozelitism vor fi pasibile, afirmă articolul alăturat, de curtea 
marțială.Tot recent, Administrația Obama a blocat accesul 
soldaților americani la siturile electronice ale organizațiilor baptiste 
americane. Cunoscute pentru conservatorismul lor social și 
împotrivirea față de homosexualitate, organizațiile baptiste au 
fost, de câtva timp, ținta atacurilor Administrației Obama care le 

numește “��organizatii teroriste”. Congresul american, dominat de republicani, a 
lansat o investigație .

Recent, Ministerul Educatiei SUA a emis formulare noi 
pentru cererile de burse. Ele elimină cuvintele “mama” și 
“tata” și le înlocuiesc cu termenul vag de “părinți legali”. 
Am atras atentia demult că după legalizarea căsătoriilor 
homosexuale vor începe eforturi de abolire a însăsi 
instituției căsătoriei. Acțiunea Administratiei Obama e un 
indicator spre acest obiectiv .
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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MOBILIZARE GENERALĂ
SÂMBĂTĂ 1 IUNIE, ORA 7:30

-Racordăm biserica la punctul principal de 
distributie a energiei electrice.
-Pentru reducerea cheltuielilor, săpăturile le 
vom realiza cu forțe proprii.

Vino...cu lopată și târnăcop!
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Apoi, nişte libertini au cerut să tipărim cât mai multe reviste cu femei goale, în semn de 
respect şi apreciere a frumuseţii feminine.. Iar noi am spus O.K. Apoi, altcineva a 
împins acea apreciere un pas mai departe, publicând fotografii cu copii goi, şi încă mai 
departe, afişându-le pe Internet. Iar noi am spus O.K., au dreptul la libera exprimare. 
Apoi, industria show-business-ului a spus: hai să facem show-uri TV şi filme care să 
promoveze îndepartarea de Dumnezeu, violenţa şi sexul ilicit, să înregistrăm melodii 
care să încurajeze violurile, drogurile, crimele, sinuciderea şi temele satanice. Iar noi 
am spus că nu este decât entertainment-amuzament, nu are efecte adverse şi oricum 
nu o ia nimeni în serios, aşa că totul a mers înainte. Iar acum ne întrebâm speriaţi de ce 
copiii noştri nu au conştiinţă, de ce nu disting binele de rău, de ce nu îi deranjeaza să 
ucidă pe străini, pe colegii de clasă sau pe ei însâşi. 

Probabil că, dacă ne-am gândi mai mult, ne-am da seama de ce. Cred că totul 
se reduce la faptul că ceea ce vei semăna, aceea vei şi culege.  Noi îi spunem lui 
Dumnezeu: Dragă Doamne, de ce nu ai salvat-o pe acea fetiţa ucisă în clasă? Iar 
Dumnezeu răspunde: Dragul meu, Eu am fost alungat din şcoli, nu puteam fi acolo. 
Cum puteam Eu fi acolo, când voi mi-aţi spus să plec din şcoli? E ciudat cum oamenii îl 
dispreţuiesc pe Dumnezeu, şi apoi se întreabă cu naivitate de ce totul merge tot mai 
prost. Este ciudat cum de credem tot ceea ce scriu ziarele, dar noi ne îndoim de ceea ce 
spune Biblia. E ciudat cum de toţi oamenii vor să meargă în ceruri, deşi nu cred, nu 
gândesc, şi nu spun sau nu fac nimic din ceea ce scrie în Biblie. Este ciudat cum de unii 
pot spune: da, eu cred în Dumnezeu şi de fapt să îl urmeaze pe Satana, care, se ştie că, 
la rândul lui, crede şi el în Dumnezeu... E ciudat cum ne repezim să judecăm, dar nu ne 
place să fim judecaţi. E ciudat cum de se pot trimite mii de glume prin e-mail şi ele se 
răspândesc precum focul sălbatic, dar când începi să trimiţi mesaje privindu-L pe 
Dumnezeu, oamenii se gândesc de două ori înainte de a le trimite şi altora. E ciudat 
cum de tot ceea ce este vulgar, crud şi obscen trece liber prin cyberspatiu, dar orice 
discuţie publică despre Dumnezeu este împiedicată la şcoala şi la locul de muncă.  
Este, în sfarşit, ciudat cum poate fi cineva atât de înflăcărat de dragoste pentru Hristos 
fiind în acelaşi timp un cresşin invizibil în timpul săptămânii."  (Interlocutoarea a mai 
venit şi cu alte argumente, dar ne oprim aici).

E ciudat cum te îngrijorează mai mult ceea ce cred oamenii despre tine şi mai 
putin ceea ce crede Dumnezeu despre tine. Nu crezi?
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E ciudat...

Fiica marelui evanghelist nonagenar, Billy Graham, Anne 
Graham, într-un interviu în emisiunea "Early Show" (Spectacolul 
matinal), a fost întrebată de Jane Clayson, cu privire la atacurile 
din 11 septembrie 2001 şi i s-a pus o întrebare la care mulţi ar fi 
dat răspunsuri nesatisfacatoare:  "Cum a putut Bunul 
Dumnezeu să lase să se întâmple aşa ceva şi să privească atât de 
nepăsător această catastrofă de pe pământul Americii?" Anne 
Graham, după ce a meditat câteva clipe, a dat un răspuns 
magistral, a răspuns cu nişte replici foarte logice, profunde şi 
inspirate, nepregătite dinainte. Dânsa a precizat foarte calm şi 

explicit, precizând urmatoarele:
"Şi eu mi-am pus deseori această întrebare şi mi-am găsit urmatoarele 

răspunsuri... Cred - nu cred, dar sunt profund convinsă - că Dumnezeu a fost şi rămâne 
adânc întristat de aceasta, la fel ca şi noi, numai că noi, de ani de zile, îi spunem şi chiar 
îi poruncim să iasă din şcolile noastre, din guvernul şi din vieţile noastre, că ne 
descurcăm şi singuri, fără ajutorul Lui... Şi, fiind El un adevărat gentleman, cred că pur 
şi simplu s-a dat, calm, la o parte... Cum de mai îndraznim noi oare să-I cerem 
binecuvântarea, mila şi protecţia Sa, dacă îi cerem să ne lase în pace?  

Cred că totul a început când Madeleine Murray O'Hare (doamna care a cerut 
ca America sa devină o ţară atee şi care a fost ucisă ) a afirmat că nu dorea nici un fel de 
rugăciuni în şcolile noastre, iar noi am spus O.K. Cererea ei a fost aprobată şi a devenit 
lege obligatorie în SUA... Apoi, cineva a spus că mai bine nu am citi Biblia în şcoli (Biblia 
care spune să nu ucizi, să nu furi şi să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi), iar noi am 
spus O.K.. Apoi, dr. Benjamin Spock a spus că nu ar trebui să ne plesnim copiii atunci 
când se poartă urât, pentru că aceasta le-ar afecta mica lor personalitate şi stima de 
sine (fiul dr. Spock s-a sinucis). Iar noi am spus că un expert trebuie să ştie ce vorbeşte, 
aşa că am spus O.K. Apoi, altcineva a spus că profesorii şi diriginţii nu ar trebui să îi 
disciplineze pe copii atunci când greşesc. Iar conducatorii de şcoli au spus că nici un 
membru al personalului să nu atingă vreun elev atunci când se poartă urât, pentru că 
scolile nu au nevoie de publicitate proastă şi în nici un caz de procese. (Totuşi, există o 
mare diferenţă între a disciplina şi a atinge, a bate, a plesni, a lovi, a umili, etc.). Iar noi 
am spus O.K.  Apoi, cine ştie ce membru inteligent al consiliului de conducere al 
vreunei şcoli a spus că, baieţii fiind băieţi, vor face dragoste oricum, deci ar trebui să le 
dăm fiilor noştri prezervative. Aşa, ei vor putea să se distreze cât vor, iar noi nu vom 
trebui să le spunem părintilor că le-au primit de la scoala. Iar noi am spus O.K. Apoi, 
unii dintre aleşii noştri de vârf au spus că nu contează ceea ce fac în viaţa lor privată 
atât timp cât îşi fac treaba la slujbă. 
De acord, a spus fiecare din noi, mie nu-mi pasă de ceea ce face altcineva, inclusiv 
preşedintele, în viaţa sa privată, atât timp cât am o slujbă şi economia merge bine.

Duminică 26 MAI - dimineaţa 09:00-12:00 - Jud.13:1-7
                            - după-masa 18:00-20:00 – Tineret
Miercuri 29 MAI – 18:00-20:00 Ps.22
Joi 30 MAI - 18:00-20:00 Rugăciune
Vineri 31 MAI – 18:00 – Seară prelungită de rugăciune
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