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Teme -te de El ºi vei avea parte de bunãtatea Lui!
Luni, 25 Februarie

Duminicã, 3 Martie

Citirea: Exod 38, Psalmi 100-101, 1 Cor. 8-9

Citirea: Levitic 8, Psalmi 107, 1 Corinteni 16
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Robert Pop, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului.

Marþi, 26 Februarie
Citirea: Exod 39-40, Psalmi 102, 1 Corinteni 10
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 27 Februarie
Citirea: Levitic 1-2, Psalmi 103, 1 Corinteni 11
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Gavril Bulzan, Tătar Florian
ºi Florin Corde

Azi, 24 Februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Florian Prodea

Joi, 28 Februarie
Citirea: Levitic 3-4, Psalmi 104, 1 Corinteni 12-13

Vineri, 1 Martie
Citirea: Levitic 5-6, Psalmi 105, 1 Corinteni 14

Sâmbãtã, 2 Martie
Citirea: Levitic 7, Psalmi 106, 1 Cor. 15
Întâlnirea familiilor, de la ora 17.

Psalmul 103:17

Versetul sãptãmânii:

Dar bunătatea
Domnului ţine în veci
pentru cei ce se tem
de El, şi îndurarea Lui
pentru copiii copiilor
lor.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui0i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 8 / 24 februarie 2013
apare sã ptãmânal

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

Memoria scurtã a omului!
Capitolul 32 din cartea Exodului, pur și simplu scandalizează
prin ceea ce se întâmplă și văzând cât de scurtă este memoria
omului. La pu'in timp după experien'a de pe Sinai când to'i sunt
martori la manifestarea puterii lui Dumnezeu, unii dintre ei mai
mult decât al'ii, Dumnezeu se apropie de ei dându-le nu doar Legea
ci și alte legi, porunci, instruc'iuni de care ei aveau nevoie, oamenii
uită. Dar aici vorbim în primul rând de lideri, de Aron, de cei 70, cei
apropia'i lui Moise, to'i au uitat și s-au lăsat duși de părerile
oamenilor, cu siguran'ă de-ale celor care doar făceau parte din
mul'imea celor ce ieșiseră din Egipt, nu făceau parte și din poporul
ales al lui Dumnezeu.
Aceasta e o primă provocare pe care am în'eles-o din acest text:
sunt unii creștini care fac parte doar din mulimea bisericilor, nu și din
Biserica lui Cristos. Aceștia întotdeauna înjosesc pe al'ii, în special pe
liderii existen'i, trag înapoi, au fa'a mereu întoarsă spre Egipt. Când
Aron ajunge să-și plece urechea la plângerile lor, să le dea crezare,
mai rămăsese doar un pas până la dezastru. Aceasta s-a întâmplat
când, după ce și-au construit idolul, au început să I se închine.

EDITORIAL,

continuare...

A doua provocare este legată de pericolul contemporan al
închinării la idoli. Oameni cu memoria scurtă vor ajunge să se
închine la mul'i idoli. Când nu știi sau când ui'i cine este
Dumnezeul adevărat, ce a făcut El pentru tine, ai toate șansele să te
închini primului care-'i este la îndemână. Biblia ne vorbește despre
mul'i zei la care cei din vechime s-au închinat. Atunci ei erau
sculpta'i în piatră sau altceva, astăzi lucrează mult mai subtil și
anume, copiindu-L pe Dumnezeu și ei atentează tot la inima
omului.
Trei sunt zeii care astăzi fac ravagii, la care oameni, indiferent de
coloratura religioasă se închină. Aceștia sunt: Baal – zeul imoralită'ii,
Mamona – zeul materialismului și Moloch – zeul violen'ei.
Avem nevoie de în'elepciune duhovniceasă, aceea care vine de
sus ca să putem discerne între vocile multe care ne strigă – toate
atendând la timpul nostru, la via'a noastră, la inima noastră, în
final.
Doamne dă-ne acea în'elepciune pentru că noi vrem numai ie
să- i slujim și să ne închinăm. Cu toată inima noastră, cu tot ce
suntem și cu tot ce avem. Amin!
Din seria:

Creşterea spirituală

De ce au îndoieli creștinii? de Charles Stanley

Dacă credem că Dumnezeu este Cine spune că este și va face
ceea ce a promis, de ce așa de mul0i dintre noi, în mod constant
ezităm în rugăciune? În loc să exersăm credin0a cu îndrăzneală,
venim la Dumnezeu „sperând” că ne va răspunde cererilor
noastre, dar nu suntem chiar siguri că o va face. Cu astfel de
gândire nu ne putem aștepta să primim ceva de la El.
Un motiv pentru care avem înclina0ia să ne îndoim este că
eșuăm în a-L vedea pe Dumnezeu la lucru în orice circumsan0ă.

Cerem și nimic nu se întâmplă. Dar Dumnezeu nu-i majordomul
cosmic care sare să răspundă cererilor noastre. El vede trecutul,
prezentul și viitorul și știe când este momentul potrivit pentru
fiecare răspuns. Mâna lui invizibilă este deja la lucru în dreptul
nostru – intervine în situa0ii pentru a-Și împlini Voia, deschide
inimi și ne pregătește pentru a primi ce vrea El să ne dea.
O altă cauză pentru incertitudine este ignoran0a. Dacă nu
cunoaștem căile Lui vom fi dezamăgi0i de răspunsul Lui. De prea
multe ori rugăciunile noastre sunt înso0ite de moduri cum El să
lucreze. Când El nu intervine în timpul nostru sau cu metoda
anticipată de noi, începem să avem îndoieli. Dar atunci când ne
punem credin0a în El și ne încredem în căile Lui bune și perfecte
aceasta ne dă siguran0ă în așteptarea răspunsului Lui.

Pentru a învinge îndoiala petrece timp în Cuvânt învă0ând
principiile și căile Lui. Atunci vei începe să tânjești după ce vrea
El să facă în via0a ta și cum vrea El să facă asta. Examinează-0i
trecutul dintr-o perspectivă biblică – credin0a ta va crește când
vei vedea modul neașteptat în care El a răspuns rugăciunilor.

Anun#uri

• Sâmbătă, 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.
Părin0ii au nevoie de un legământ sfânt unul fa0ă de celălalt și de o
abordare a creșterii copiilor în echipă.
Întâlnirea se va sfârși cu agapă. Vă așteptăm cu drag!

• 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”!

