Fii înþelept! Umbl ã în luminã!
Luni, 22 Aprilie

Duminicã, 28 Aprilie

Citirea: Deuteronom 5, Eclesiastul 1, Ioan 17-18

Citirea: Deuteronom 15, Eclesiastul 7, Fapte 5-6
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian, Teodor Bulzan
şi predică Bishop Doug Beacham

Marþi, 23 Aprilie
Citirea: Deuteronom 6-7, Eclesiastul 2, Ioan 19
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 24 Aprilie
Citirea: Deut. 8-9, Eclesiastul 3, Ioan 20-21
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Azi, 21 Aprilie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop şi predică Ioan Szasz

Joi, 25 Aprilie
Citirea: Deuteronom 10-11, Eclesiastul 4, Fapte 1

Vineri, 26 Aprilie
Citirea: Deut. 12-13, Eclesiastul 5, Fapte 2
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.
Invitat: Bishop Doug Beacham

Sâmbãtã, 27 Aprilie
Citirea: Deut. 13-14, Eclesiastul 6, Fapte 3-4

Eclesiastul 2:13
Versetul sãptãmânii:

Şi am văzut că
înţelepciunea este
cu atât mai de folos
decât nebunia, cu
cât este mai de folos
lumina decât
întunericul.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 16 / 21 aprilie 2013
apare sã ptãmânal

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

O întâlnire revelatorie!

Am avut parte în această săptămână de o întâlnire providen'ială
care m-a făcut să-mi pun întrebări importante, legate de filozofia de
via'ă și de lucrare. Este vorba de cele două moduri total diferite de
abordare a vie'ii în general.
Cel mai comun mod și cel mai la îndemână este acela de a ne face
planuri pe care le considerăm noi că sunt bune, că sunt după voia lui
Dumnezeu, după care, să-I cerem lui Dumnezeu să le aprobe, să le
binecuvinteze. Așa avem tendin'a să facem cu copii – foarte mul'i părin'i
încercând să-i modeleze în ceea ce ei nu au reușit, așa facem în via'a
spirituală sau de biserică, făcând planuri bune, iar apoi încercând să-L
implicăm și pe Dumnezeu în ele cerându-I succes, binecuvântare etc.
Dezavantajele acestui mod sunt că ne duce la epuizare,
compara'ie cu al'ii și eventual la frustrare, în cazul când nu reușim,
mai mult, fiind ispiti'i, în caz de eșec să-i blamăm pe al'ii, inclusiv, în
final, chiar și pe Dumnezeu.
Însă, cel mai mare dezavantaj este că, pur și simplu, nu acesta e
modul lui Dumnezeu de a lucra.
Cum spuneam, am întâlnit pe cineva care a renun'at complet la
acest mod de abordare a vie'ii în favoarea modului în care Dumnezeu
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continuare...

lucrează, iar acesta ne este foarte clar descris în Biblie. Chiar de la
început, la prima Crea'ie, Dumnezeu face toate lucrurile după planul
Lui, după care îl face pe om implicându-l în ceea ce El făcuse. Mai
târziu, când Dumnezeu vrea să-și scoată poporul din robia egipteană,
nu-i cere nici un plan lui Moise (când Moise a ac'ionat după planul Lui
a ieșit un faliment total), ci El face planul, la vremea Lui, după care
îl cheamă pe Moise să se implice. În vremea Noului Testament El nu-și
schimbă modul de lucru. Ca exemplu, vedem pescuirea minunată sau
hrănirea celor cinci mii. Ioan prinde ceva esen'ial în relatarea
înmul'irii hranei, anume că, Isus știa ce vroia să facă. El stabilește
parametrii, iar când oamenii recunosc pu'inul pe care-l au și-l predau
lui Isus, de acolo încep oamenii să lucreze și ei!
În fine, sunt o mul'ime de exemple în Scriptură care ne arată, fără
putin'ă de îndoială, cu toată claritatea, modul lui Dumnezeu de lucru
și de a ne implica și pe noi în planurile Sale.
Astăzi, El își zidește biserica, după planul Său. Doamne dă-ne
în'elepciunea să nu facem noi planuri bune, ci să acceptăm planul pe
care Tu L-ai făcut deja. Aceasta e valabil și în planul vie'ii personale
și de familie. El nu are nevoie de planurile noastre, până la urmă,
ci are nevoie de noi în planurile Lui.
Iată frumuse'ea, iată secretul trăirii unei vie'i împlinite și
victorioase! Doamne ajută-ne!

Anun,uri

• 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. Folosi0i plicul
de colectă pentru aceste dona0ii.
„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 dispozi0ie.

În această săptămână vom primi vizita
Președintelui IPHC, dr. Doug Beacham.
El va sluji în cadrul câtorva întâlniri:
• Vineri, în cadrul întâlnirii tinerilor.
• Sâmbătă, 2 sesiuni, de la ora 10 la 1330.
• Duminică, în cadrul întâlnirii bisericii.

Teme abordate vor fi: Isaia 54, Efeseni 4:11 cele 5 slujbe, Șapte valori centrale ale IPHC.
Sunte0i aștepta0i cu drag la aceste întâlniri.

O linie a timpului Săptămânii Patimilor lui Cristos

Nisan 9*

Nisan 9** Duminică***
29 Martie • Intrarea triumfală
Nisan 10
în Ierusalim.
• Petrece noaptea
Nisan 10
la Betania.

Nisan 11

Nisan 11

Luni
30 Martie

Această
coloană
reprezintă
ciclul
modern
zi/noapte –
miezul
nopii la
miezul
nopii.

***

Mar0i
Nisan 12 31 Martie
**

Această

Nisan 12 coloană
Această
coloană
reprezintă
ciclul
evreiesc
standard
zi/noapte
al sec. I –
apus de
soare la
apus de
soare.
*

Nisan 13

reprezintă
ciclul
zi/noapte
foarte
posibil
folosit de
către
galileeni –
răsărit de
soare la
răsărit de
soare.

Nisan 13

Miercuri
1 Aprilie

(va continua)

• Matei 21:1-11
• Marcu 11:1-11
• Luca 19:29-44
• Ioan 12:12-19

• Pleacă din Betania.
• Matei 21:12-22
• În drum spre Ierusalim, • Marcu 11:22-26
blestemarea smochinului.
• Plânge pentru Ierusalim• Luca 19:45,46
• Cură0irea Templului, pentru a doua oară
în lucrarea Lui.
• Mai târziu în aceeași zi, trece prin
Templu și apoi părăsește orașul.
• Petrece noaptea în Betania.
• Pleacă din Betania.
• Matei 21:20 –
• Găsește smochinul uscat 26:46
îi înva0ă despre credin0ă• Marcu 11:20 –
• Din nou în Templu
13:37
unde rostește „vai-uri” • Luca 20:1 –
asupra dușmanilor.
21:36
• Părăsește orașul. ine • Ioan 12:20-38
discursul de pe Muntele Măslinilor în
drumul de întoarcere spre Betania.
• Iuda negociază cu preo0ii trădarea lui Isus.
• Petrece noapte în Betania.

Ziua tăcerii
• Evangheliile nu fac referire la această zi,
dar Isus se pregătește pentru Cina cea
de taină și Iuda și preo0ii se pregătesc
pentru arestarea lui Isus.
• Rămâne în Betania întreaga zi, petrece
noaptea tot acolo.

preluat de pe site-ul Jesus.org

