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Luni, 11 Februarie

Duminicã, 17 Februarie

Citirea: Exod 21, Psalmi 74, Marcu 7
Întâlnirea bărbaţilor, de la ora 18.

Citirea: Exod 28, Psalmi 83-84, Marcu 13
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

EDITORIAL,

Azi, 10 Februarie

Psalmii şi noi!

Marþi, 12 Februarie
Citirea: Exod 22, Psalmi 75-76, Marcu 8
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 13 Februarie
Citirea: Exod 23, Psalmi 77, Marcu 9
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 14 Februarie
Citirea: Exod 24-25, Psalmi 78, Marcu 10

Vineri, 15 Februarie
Citirea: Exod 26, Psalmi 79-80, Marcu 11
Tiinerii în rugăciune, de la ora 20.

Sâmbãtã, 16 Februarie
Citirea: Exod 27, Psalmi 81-82, Marcu 12

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop şi Ionel Socaciu

Marcu 10:24
Versetul sãptãmânii:

Ucenicii au rămas
uimiţi de cuvintele Lui.
Isus a luat din nou
cuvântul şi le-a zis:
„Fiilor, cât de anevoie
este pentru cei ce se
încred în bogăţii să
intre în Împărăţia lui
Dumnezeu!

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

Anul XXI
Nr. 6 / 10 februarie 2013
apare sã ptãmânal

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

Citirea psalmilor în această perioadă, chiar dacă o facem într-un
ritm mai alert, ne dă posibilitatea de a ne identifica cu textul și cu
autorul lui. De fiecare dată când citim un text, poate chiar fără a
urmări aceasta neapărat, ajungem să sesizăm o anumită atmosferă
care emană din pasajul respectiv. Aceasta se întâmplă cu
predilec(ie la citirea psalmilor, dar, pe de altă parte, fiecare carte a
Bibliei emană o anumită atmosferă care, desigur, poate alterna de
la un pasaj la altul. De exemplu, una este atmosfera emanată de
pildele Domnului Isus din Evanghelii și cu totul diferită este
atmosfera pasajelor, tot din Evanghelii care ne prezintă suferin(ele
Domnului, scenele din grădina Ghetismani etc.
Dar, revenind la psalmi, cei mai mul(i avându-l ca autor pe David,
este ușor de observat starea în care se găsea David. Această stare îl
determina și îl motiva la scrierea psalmului așa cum îl avem noi
astăzi. Vedem psalmi în care David era plin de bucurie, de
exuberan(ă, atunci el lăuda pe Domnul și îndemna tot pământul să
facă același lucru. Alteori atmosfera se schimbă, David, poate fuge
de Saul, sau este încol(it de dușmani care l-ar distruge dacă ar

EDITORIAL,

continuare...

putea, iar în aceste împrejurări David face apel la îndurarea lui
Dumnezeu. Ceea ce este frumos e să vedem că nici în asemenea
circumstan(e, David nu uită să-L laude pe Domnul și să-I
recunoască suveranitatea finală.
Citind psalmii, poate că te po(i identifica cu starea lui David. Un
asemenea psalm, care poate fi numitorul comun al multora dintre
noi astăzi, este psalmul 71, sau, cel pu(in al unei anumite genera(ii.
Ideea este, să ne identificăm cu textul, sau, cel pu(in să intrăm în
atmosfera lui, atunci Cuvântul nu rămâne ceva scris doar, ci el „se
întrupează”, prinde via(ă pentru noi și în noi. Atunci promisiunile
pe care le găsim în text devin ale noastre. De aici începe practica și
trăirea. Fără această experien(ă nu există fapte bune, doar fapte
moarte.
Doamne, ajută-ne, Doamne luminează-ne!
Pe săptămâna viitoare!

Anun%uri

• Mâine, 11 Februarie 2013 de la ora 18 va avea loc Întâlnirea
bărba%ilor. Tema întâlnirii: Identitatea şi integritatea bărbatului.
Sunteţi aşteptaţi cu toţii.

• 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”!

• În data de 18 Februarie va avea loc Întâlnirea liderilor de grupe
mici. Rugăm pe toţi liderii de grupe să-şi pună în program această
întâlnire. Este important să strângem rândurile, să ne încurajăm unii
pe alţi, să fim uniţi şi focalizaţi pe ce avem de făcut.

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la dispozi.ie.

Din seria:

Creşterea spirituală

Dătătorul generos de Charles Stanley
2 Corinteni 9:6-15

Dacă ai vizitat Israelul ai experimentat cu siguranţă
contrastul dintre râul Iordan şi Marea Moartă. Malurile
râului Iordan sunt pline de verdeaţă şi copaci, dar nimic nu
trăieşte pe malurile Mării Moarte. Motivul este că nimic nu
se prinde. Apa ajunsă în acea Mare, nu mai pleacă nicăieri.
Eventual sarea acumulată contaminează apa.

Este o imagine vie a 2 planuri financiare care le poate avea
omul. Marea Moartă se poate compara cu sistemul lumii,
care are la bază acumularea şi păstrarea bogăţiei. Scopul
este să obţii destul ca să ai destul, dar această abordare
rezultă într-o stagnare centrată pe sine. Creştinii care
urmează această cale, în mod eronat cred că aceasta este o
cale sigură. Ceea ce eşuează ei să înţeleagă este că păstrarea
le transformă viaţa spirituală într-una neroditoare şi
împiedică faptele bune pe care Dumnezeu vrea ca ei să le
facă.

Planul financiar al Domnului este ca un râu, care este în
continuă mişcare. Pe măsură ce binecuvântarea Lui vine în
viaţa noastră, noi o dăm mai departe. Această duce la o viaţă
roditoare, centrată pe zidirea Împărăţiei Lui. Poate cunoşti
principiul că El va purta de grijă celor care dăruiesc, dar ştiai
că El va purta de grijă şi pentru sămânţa care trebuie
sămănată (2 Cor. 9:10)? El va purta de grijă atât pentru trai
cât şi pentru dărnicie.

Dacă vei deveni un dătător generos, Dumnezeu promite să
„crească roadele neprihănirii voastre” (v. 10). Sunt nevoi în
biserică şi o lume care poate fi atinsă prin generozitatea ta.
Lasă binecuvântarea Lui să curgă prin tine.

