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Luni, 18 Februarie

Duminicã, 24 Februarie

Citirea: Exod 29, Psalmi 85-86, Marcu 14
Întâlnirea liderilor de grupe, de la ora 18.

Citirea: Exod 37, Psalmi 96-99, 1 Corinteni 7
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi Tiberiu Bulzan
Ne vizitează grupul Continental.

EDITORIAL,

Azi, 17 Februarie

Omul ºi autoritatea!

Marþi, 19 Februarie
Citirea: Exod 30, Psalmi 87-88, Marcu 15-16
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 20 Februarie
Citirea: Exod 31-32, Psalmi 89, 1 Corinteni 1-2
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguþa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete şi Florin Corde

Joi, 21 Februarie

1 Corinteni 1:5

Citirea: Exod 33-34, Psalmi 90-91, 1 Corinteni 3

Vineri, 22 Februarie
Citirea: Exod 35, Psalmi 92-93, 1 Corinteni 4-5
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbãtã, 23 Februarie
Citirea: Exod 36, Psalmi 94-95, 1 Cor. 6

Versetul sãptãmânii:

Căci în El aţi fost
îmbogăţiţi în toate
privinţele, cu orice
vorbire şi cu orice
cunoştinţă.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

Anul XXI
Nr. 7 / 17 februarie 2013
apare sã ptãmânal

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

Dintotdeauna omul a fost preocupat de problema autorită&ii.
Aceasta și datorită faptului că ea se leagă direct de una dintre
nevoile fundamentale ale omului, aceea de a avea semnifica&ie – o
nevoie legitimă, omul fiind creat de Dumnezeu în felul acesta,
dovadă că încă de la început, Dumnezeu îl face pe om stăpân –
adiminstrator peste crea&ia Sa.
Acest aspect îl observăm și în Evanghelii, inclusiv în cea după
Marcu pe care o citim în această perioadă. Până la urmă, preo&ii,
fariseii și cărturarii din vremea lui Isus – liderii vremii, ajung la
problema care-i doare cel mai tare, anume, de unde are Domnul
Isus autoritatea cu care opera! Au obrăznicia, chiar, să-l abordeze
întrebându-L! Era o întrebare de tipul: „Cine ești tu, neavenitule?
Că aici, noi suntem, tu de unde ai apărut? Nu &inem minte să-&i fi
cerut voie de la noi să faci ceea ce faci!”
Deși întrebarea despre autoritatea lui Isus avea un răspuns clar
(care, de altfel fusese dat, dar ei nu au avut urechi să-l audă),
Domnul Isus nu intră în jocul lor, ci aplică principiul pe care-l
enun&ase, acela de a nu da mărgăritare porcilor. Nu a fost nici o

EDITORIAL,

continuare...

problemă pentru Domnul Isus să le replice întrebătorilor cu alte
întrebări care i-au aruncat în confuzie.
Dar nu numai contestatarii lui Isus sunt interesa&i de problema
autorită&ii, ucenicii însăși ajung exact la aceeași problemă. Ei, însă, îl
abordează pe Isus dintr-o perspectivă diferită: ca unii care-I
recunoașteau autoritaea, poate chiar și sursa acesteia (cel pu&in unii
dintre ei), se simt totuși îndreptă&i&i să afle care va fi cel mai mare
după plecarea lui Isus. Lor, Domnul Isus le răspunde dându-le cheia
conducerii biblice și anume: slujirea.
Cum spuneam, interesul omului pentru autoritate nu este mai
mic astăzi ca și atunci. El este justificat. Ceea ce nu e justificat, însă,
este calea prin care omul își exercită autoritatea și faptul că omul
acceptă autoritate din surse greșite. O sursă greșită de autoritate
este satan însăși care operează cu autoritatea pe care a uzurpat-o
de la om. O atitudine corectă și o dovadă în același timp că cineva a
în&eles corect problema autorită&ii este faptul că ea este ob&inută
prin slujire, nu este impusă și că oricine exercită autoritate trebuie
să fie dispus și să se supună fa&ă de autoritate. Supunerea fa&ă de
autoritate și exercitarea ei merg mână în mână. Aceasta e valabil în
tot ceea ce Dumnezeu a creat, în familie, în societate, în biserică.
Pe săptămâna viitoare.

Mărturie primită pe pagina de Facebook a bisericii

Aș dori să vă împărtășesc un motiv de mul/umire. Acum 2 duminici,
am fost la d-voastră la biserică și s-a făcut rugăciune pentru cei care
au diferite nevoi. Am mers și eu în fa/ă cu feti/a mea de 7 ani. Ea
suferă de epilepsie și era suspectă de ceva leziuni pe creier. I s-a făcut
ungerea și s-a făcut rugăciune. Am sim/it că ceva e altfel. So/ul meu
nu umblă la biserică. Cum am stat mai mult, când am ajuns acasă, a
fost pu/in iritat și a întrebat unde am stat atât. Dar feti/a mea, a
răspuns: „Tati să vezi ce minune s-a întâmplat, s-au rugat și m-au uns
cu ceva pe frunte, ca să mă fac bine, tati păcat că nu ai fost și tu acolo

Anun'uri

• Mâine, 18 Februarie 2013 de la ora 18 va avea loc Întâlnirea
liderilor de grupe mici.

• În data de 2 martie, începând cu ora 1700, vă așteptăm la o nouă
întâlnire a familiilor. Tema întâlnirii va fi „Investim în viitor”. Adi
și Cristina Tănase ne vor vorbi despre:
• mediul de creștere al copilului;
• o moștenire dată mai departe;
• un model.
Părin/ii au nevoie de un legământ sfânt unul fa/ă de celălalt și de
o abordare a creșterii copiilor în echipă.
Întâlnirea se va sfârși cu agapă. Vă așteptăm cu drag!
• Duminica viitoare vom avea invita/i în biserică grupul Continental.
Avem astfel încă o ocazie bună de a ne invita prietenii la biserică.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi!
DONEAZĂ 25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi,
timp de o săptămână. Folosi/i plicul de colectă pentru aceste
dona/ii. „Să dăm hrană celui flămând”!
• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere
sau doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la
dispozi/ie.

că se rugau și pentru tine”. La asemenea vorbe so/ul meu s-a muiat și
a zis: „Bine ai făcut ca ai dus-o”. Acum, luni am fost la Cluj pentru
RMN. Am crezut, cu adevărat, că Dumnezeu mi-a atins feti/a. Doresc
să vă spun că RMN-ul a ieșit normal, deși în urmă cu un an avea
atrofie de lob stâng. Mul/umim lui Dumnezeu. Într-adevăr mai suferă
de epilepsie, dar mul/umim că Dumnezeu, nu a lăsat mai mult decât
putem duce. Am dorit să vă împărtășesc aceste lucruri, deoarece, în
biserica d-voastra, DUMNEZEU ascultă rugăcuni. Fi/i binecuvânta/i.
Cu respect, fam. Borha

