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  în vremea din urmă 

19:00 - 20:30 Seară de tineret: 

  Închinare, cor

  Cina Domnului

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  C orul studenților 

  Importanța Cinei Domnului 

  Omul care Îl (re)prezintă pe 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG

  Hristos (Isaia 6:1-8; 9:10-14) 

  Mesaj: ALEXANDRU NEAGOE

MARTI

  Închinare
  Mesaj: VICTOR OLARIU

  (Matei  26:26-28)

DUMINICĂ 
10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe
11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
  Închinare

  Urmează restaurarea tuturor
  lucrurilor. Ce facem până
   atunci? (Fapte 3:12-26)

JOI        

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 
Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

La multi ani!,

Invitați speciali. În cadrul serviciului 
divin din această seară, vom avea la slujire 
corul studenților creștini. Ne rugăm ca 
Domnul să-i binecuvânteze atât în 
formarea profesională cât și în slujirea 
creștină.

Curs de cateheză. A început perioada de 
înscriere pentru cursul de cateheză. 
Acesta se adresează tuturor celor care au 
luat hotărârea de a se boteza, precum și 
celor care vor să afle mai multe despre 
credința creștină. Cei interesați,sunt 
rugați să ia legătura cu past

De Crăciun...e mai ferice să dai! Vrem 
să fim și în acest an, o binecuvântare 
pentru cei în nevoi, în mod special, pentru 
persoanele și familiile cu venituri reduse. 
Contribuțiile finaciare pentru această 
acțiune vor putea fi făcute în duminicile 
din 12 și 19 decembrie.

Misiune în Oltenia.  În perioada 10-12 
decembrie, o parte din tinerii bisericii 
noastre vor merge într-o misiune în 
Oltenia. Ne rugăm ca Domnul să îi 
însoțească și să îi folosească spre slava Lui.

Concert caritabil & târg de Crăciun, cu 
strângere de fonduri pentru proiectul 
Încalță un înger: miercuri, 8 decembrie, 
ora 19:00. Invitați: Adrian Tămaș, Adi 
Hentea, Grup tineret Elim. 

Binecuvântări copii: duminică, 12 
decembrie, în cadrul serviciului divin de 
dimineață. 
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Motive de 
RUGACIUNE

-cei din jur (familie, personal medical)

-întărirea credinței și o bună mărturie 

-cei sănătoși: să-și folosească resursele 

spre slava Lui și ajutorarea celor în nevoi

- vindecare și recuperare deplină

-tratament&intervenții medicale adecvate

Pentru cei bolnavi.  Ne rugăm pentru:

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

24 decembrie ora 18:00

25 decembrie ora 10:00

26 decembrie ora 10:00 și 17:00

31 decembrie ora 18:00

1 ianuarie ora 18:00

2 ianuarie ora 10:00 și 17:00

PROGRAM DE 

SĂRBĂTORI



STUDIU BIBLIC 5 decembrie

ADMINISTRAREA RESURSELOR ÎN FAMILIA CREȘTINĂ

Text biblic:  Proverbe 6:1-11

O altă problemă spre care se îndreaptă avertizarea lui Solomon este lenevia. Înțeleptul – nu doar 

în culturile din bazinul mediteranean, ci în mai toate culturile antice – folosește observarea 

atentă a naturii, a mediului înconjurător pentru a identifica principii, lecții esențiale pentru 

viață. Astfel Solomon îl trimite pe leneș să studieze cu atenție furnicile și să își însușească o lecție 

prețioasă. Multe sunt lucrurile în care furnicile ne surprind: sunt cei mai mici „ingineri” de pe 

pământ, fiind în stare să realizeze rețele complexe de mușuroaie, care sunt echivalentul unor 

orașe, cu „construcții” echivalente  clădirilor cu multe etaje. Organizarea lor este exemplară, 

existând ierarhii care sunt responsabile de anumite slujbe pe care furnicile le fac pe tot parcursul 

vieții (unele specii trăind câteva săptămâni, iar cele mai longevive câțiva ani, 2–5 ani, excepție 

făcând reginele, care trăiesc mai mult decât furnicile obișnuite). 

I. Operațiuni financiare nesăbuite (Proverbe 6:1–5)

II. Pericolul leneviei (Proverbe 6:6–11)

Girarea sau împrumuturile sunt teme recurente în cartea Proverbelor. Contextul mai larg al 

acestor teme se găsește în Pentateuh. În Exod se enunță legea interzicerii cererii de dobândă de la 

un alt evreu; cei în nevoie puteau cere cu împrumut și evreilor li se cerea să răspundă afirmativ. 

Mai mult decât atât, în Proverbe este încurajată dărnicia față de cei săraci, și nu împrumutarea lor. 

Solomon spune că girarea ar fi fost făcută pentru „aproapele” – probabil un membru al 

comunității, dar și pentru „altul”. Cel mai probabil, prin includerea ambelor variante, Solomon 

vorbește despre girare în general, indiferent pentru cine o faci: pentru cineva apropiat sau pentru 

o persoană pe care nu o cunoști prea bine. Comentatorii Scripturii afirmă că, în vremurile biblice, 

girarea era o practică des întâlnită. Înțelegem că cel care a girat nu avea vreo obligație, ci pare să fi 

fost un act impulsiv de generozitate nesăbuită. Da, generozitatea poate fi nesăbuită atunci când 

ea expune propria familie sau când nu are acoperire în resursele personale. Un act impulsiv sau un 

act care nu a fost suficient cântărit poate să necesite o reparare întinsă pe o lungă perioadă de 

timp.  Imaginea folosită în versetul 2 este sugestivă. Când ai girat pentru cineva, ești ca o pasăre 

prinsă într-o capcană sau ca un soldat capturat de inamici. Situația este prezentată ca fiind 

periculoasă: „ai căzut în mâna aproapelui tău” (3b). În Proverbe 22:26–27 este explicat pericolul: 

în cazul în care nu poate plăti, cel care a garantat își va pierde „patul de sub el”. Dacă ai fost atât de 

neînțelept să faci un asemenea lucru, atunci trebuie să fii gata să întreprinzi orice acțiune 

necesară pentru a ieși din înțelegerea făcută, chiar dacă ar implica ceva neplăcut sau umilitor.

Unele furnici le învață pe „cele tinere” cum să „cultive” niște ciuperci pe care le consumă sau cum 

să „crească animale” (niște insecte mici numite afide, pentru a le mânca) etc. Solomon îndeamnă 

omul leneș să remarce modul în care furnicile strâng mâncare suficientă câtă vreme aceasta poate 

fi găsită. Studiile arată că, în mai toate speciile de furnici, există un grup semnificativ numeric 

care se ocupă cu „proviziile”; unele furnici merg în „recunoaștere” și, după ce au găsit mâncare, se 

întorc la mușuroi marcând drumul pe care se întorc, pentru a chema alte furnici în ajutor. Lucrul 

extraordinar pe care l-a remarcat Solomon este că furnicile fac lucrul acesta fără să aibă o structură 

de autoritate care să le oblige să facă asta. În versetul 7 sunt folosiți trei termeni diferiți pentru 

lideri, dar furnicile nu au vreunul din aceste tipuri de persoană cu autoritate („regina” are doar 

funcție de reproducere, furnicile obișnuite fiind sterile). 

Determinarea lor impresionantă vine din interior, nu din exterior. Folosirea exemplului furnicii 

este foarte potrivită și revelatoare: hărnicia furnicii îi asigură supraviețuirea nu doar acesteia, ci și 

întregii comunități. Lenevia unei persoane are implicații directe și în viața celor din jur: a familiei 

restrânse, precum și a comunității mai largi. Ce important este să avem o atitudine pozitivă față de 

muncă și să nu fie nevoie ca cineva să ne împingă mereu să ne îndeplinim sarcinile de serviciu! 

Chiar dacă nu ne vede „șeful“ sau „șefa”, apostolul Pavel ne amintește că ne vede Domnul și că ar 

trebui să lucrăm „ca pentru El”.

III. Responsabilitatea specială a susținerii celor apropiați care sunt în nevoie (1 Tim. 5:8)

După cum menționam mai sus, apostolul enunță aici un principiu care acoperă toate 

dimensiunile problemei, nu doar grija față de părinți sau bunici, ci de toți „din casa lui”: începem 

cu soția, copiii și apoi mergem mai departe. Asumarea acestei responsabilități este esențială 

pentru un soț, iar, în cazul în care un tânăr nu reușește să muncească și să câștige cel puțin cât îi 

este necesar să se întrețină pe sine, nu ar trebui să se căsătorească.

Versetul de aur face parte dintr-un pasaj în care Pavel îi dă instrucțiuni lui Timotei în ceea ce 

privește văduvele. Respectul, „cinstirea” lor ar trebui însoțite de o grijă practică, susținerea lor 

materială, financiară. În perioada antică cei mai mulți oameni trăiau la limita subzistenței: plata 

pentru munca pe o zi era suficientă doar pentru a procura lucrurile esențiale pentru o familie. 

Deoarece bărbații erau cei care aduceau venitul în familie, în cazul decesului acestuia familia era 

vulnerabilizată. Apostolul Pavel face referire la soluția disperată total nepotrivită la care unele 

femei rămase fără soț apelau pentru a se întreține. În fața dificultăților enorme ce apăreau în viața 

văduvelor, apostolul oferă câteva argumente care să motiveze pe credincioși să aibă grijă de 

acestea: sunt vizați, în mod deosebit, copiii sau nepoții. Astfel, prin a avea grijă de mamele și 

bunicile lor care au rămas fără surse de venit: răsplătim ostenelile lor pentru noi, facem ce place 

Domnului, dovedim credința noastră și nu împovărăm biserica. În acest verset apostolul 

menționează două nivele ale înrudirii: „ai lui” (cercul mai larg) și „cei din casa lui” (cercul mai 

restrâns). Pavel enunță un principiu general: trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru cei 

care depind de noi. Dacă nu facem lucrul acesta, păgânii se dovedesc a fi mai virtuoși decât noi. 

Apostolul încearcă să spună că, neavând grijă de „ai noștri”, nu numai că nu suntem un model 

pentru necredincioși – aceasta fiind parte a chemării noastre – ci suntem mai răi decât ei! 

Credința trebuie îmbinată cu dragostea, cu împlinirea responsabilităților. 
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