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SALUTUL BISERICII

pentru anul 2023

“Voi să mergeți după 

Domnul Dumnezeul 

vostru și de El să vă temeți; 

poruncile Lui să le păziți; 

de glasul Lui să ascultați; 

Lui să-I slujiți 

și de El să vă alipiți. “

(Deuteronom 13:4)

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

La multi ani !

Bud Mărioara

Domolky Brândușa

Dumitrășcuță Rebeca

Eva Dorina

Gherman Nicolae

Nicolici Daniel

Pastor Lămîița

Boldor Cornel

Bulzan Andrei

Sârbu Lucia

Scobercea Ionel

Stanoievici Viorica

Șușan Corina

Bulzan Rodica

Crăsmăreanu Costică

Dobrean Cristina

Pentru sora Cristina Olariu și echipa de 

la Radio Vocea Evangheliei care în 

perioada 30 ianuarie - 8 februarie se vor 

afla în Africa (Tanzania), pentru a pune 

bazele unui post de radio creștin.

Candidații la botezul nou-testamentar 

din 12 februarie, familiile acestora și 

pentru toți musafirii care vor participa.

Tinerii din biserica noastră. La început 

de an, ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute să 

rămână perseverenți în rugăciune, în 

închinare și în studierea Cuvântului lui 

Dumnezeu.

Perseverență și sfințire. Dumnezeu să 

ne ajute ca în toate încercările, provocările 

sau ispitele, să-I rămânem credincioși.

Toți membrii bisericii noastre care se 

confruntă cu probleme de sănătate 

pentru ca acest an nou în care am intrat, să 

fie un an al vindecării și al proslăvirii 

numelui lui Dumnezeu! 

Inimi deschise pentru Dumnezeu și 

pentru a face voia Lui. Domnul să ne ajute 

să ne străduim în fiecare zi să trăim 

asemenea lui Isus, iubind ascultarea de 

Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul dar și 

trăirea plină de dragoste față de semeni.

Bulet in duminical AN XX IV

Nr.3|15 .01.2023

ANUNTURI , 

Duminicã
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Corneliu Chiriluță

  Importanța motivației în Noul   

  Legământ ( Ieremia 31:31-34)

  Închinare | cor 

  Identitate și stres

  Însușirea binecuvântărilor

  spunem “Amin” .(2 Cor  1:16-22)

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  (Iosua 18:1-10)

  Închinare | cor | mesaj: Alex Neagoe

  Fanfară | mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

19:00 - 21:00 Întâlnirea tinerilor:

Joi

  Cât de important este să  

  Închinare | mesaj: Petru Bulica

Marți

Întâlnire comitet

Frații prezbiteri și diaconi se vor 

întâlni luni, 16 ianuarie, ora 19:00.

12 februarie | ora 10:00



Psalmul începe cu o poruncă pentru cititor: „să nu!” – Să nu te mânii pe cei răi și să nu fii 

invidios pe cei care fac răul. Tu ai o direcție diferită în viață față de cei care fac răul.  Ești pe un alt 

drum: Încrede-te în Domnul și fă binele! Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Cel 

neprihănit poate ajunge în situații complicate și grele în viață. Dar și în situația în care se 

întâmplă să cadă, el nu este doborât de tot. Este imaginea unui om care merge pe drum și se 

împiedică și este gata-gata să cadă și chiar atunci un prieten care este cu el îl apucă de mână și îl 

ridică. Cel neprihănit poate ajunge în situații limită în viață, dar nu este părăsit de Dumnezeu, 

chiar dacă se împiedică. „Domnul îl apucă de mână”, ajutorul lui vine din exteriorul lui (vv. 

23–24). Și nici urmașii lui nu vor ajunge niște cerșetori. 

Promisiunea purtării de grijă pentru cel neprihănit apare în forma cea mai concretă în versetul 

25: Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui 

cerșindu-și pâinea. De obicei, înainte de masă ne rugăm lui Dumnezeu și Îi mulțumim pentru 

grija Lui. Dar evreii au fost învățați să Îl binecuvânteze pe Dumnezeu după masă, după ce s-au 

săturat. Această binecuvântare pentru hrănire apare în Tora: Când vei mânca și te vei sătura, să 

binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o (Deuteronom 

8:10). „O țară bună unde curge lapte și miere”, așa este descrisă țara pentru poporul Său.  

Această expresie descrie faptul că Dumnezeu a binecuvântat țara cu un pământ roditor ca omul 

harnic și muncitor să se bucure de roadele țării. Promisiunea lui Dumnezeu este valabilă 

pentru cel neprihănit care ascultă de El, este harnic și dispus să împartă cu alții din tot ceea ce 

Domnul i-a dat: Ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați.

În contrast cu cel rău care ia cu împrumut și nu mai dă înapoi (v. 21), cel neprihănit este milos și 

dă cu împrumut. Și este posibil ca cel neprihănit să ofere un împrumut chiar celui rău, care nu 

merită, pentru că nu își ține cuvântul și nu are integritate. Și aici intervine mila, favoarea, harul 

oferit de cel neprihănit. El nu urmează exemplul celui rău, ci urmează sfatul, porunca și 

exemplul lui Dumnezeu care dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Există o justiție divină 

care descoperă slava Dumnezeului care se ține de ceea ce promite: Domnul iubește dreptatea și 

nu părăsește pe credincioșii Lui (v.28). Această garanție a protecției în orice vreme 

(întotdeauna) este plasa de siguranță a celor credincioși. 

În cele din urmă Iov a avut dreptate: nu aducem cu noi nimic în lume și nu luăm cu noi nimic 

din ea. În Luca 16, Hristos spune pilda ispravnicului necredincios. La sfârșitul pildei, 

ispravnicul este lăudat nu pentru că a fost nedrept, ci pentru că a învățat în cele din urmă să fie 

înțelept. Versetul 9 însă este incredibil. Moneda de schimb în ceruri nu sunt banii, ci oamenii: 

Și Eu vă zic: „Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veți 

muri, să vă primească în corturile veșnice”. De aceea și Pavel va scrie în Filipeni 4:1: voi sunteți 

bucuria și cununa mea. Cine îl va primi pe Pavel în ceruri? Aceia pe care i-a slujit și în care și-a 

investit viața pe pământ. Este o abordare înțeleaptă pentru acei oameni cărora Dumnezeu le-a 

dat multe resurse financiare. Să le folosească și să facă un „schimb valutar” corect pentru a 

transfera moneda de schimb de pe pământ în moneda de schimb din cer. Secretul mulțumirii 

cu ce avem se sprijină pe umilință și nu pe „ambiția sinelui”, precum și pe totala încredere în 

Dumnezeu și nu în ceea ce poate încăpea într-un portofel. Această mulțumire va alimenta o 

bucurie extraordinară pentru lucrurile pe care le avem. Cineva poate avea mult și să nu se 

bucure. Altcineva poate avea puțin și să se bucure. Siguranța noastră se sprijină pe promisiunea 

lui Dumnezeu: Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.

Psalmul 37 a fost scris de regele David atunci când a îmbătrânit (37:25) și pentru că viața lui era la 

apus, pe tronul împărăției trebuia așezat un urmaș. Din cărțile Regi și Cronici știm că Solomon i-

a urmat la tron, iar bătrânul rege a scris acest psalm de înțelepciune (instruire) poate chiar pentru 

Solomon, fiul său. De-a lungul vieții sale, David a avut de-a face cu oameni răi, care au urmărit 

asasinarea lui, cu oameni buni , care l-au ajutat în situații dificile, dar mai ales, a experimentat 

prezența lui Dumnezeu. Tema centrală este încrederea în Dumnezeu. Cititorul este îndemnat să 

se încreadă în Dumnezeu sau să aștepte ca Dumnezeu să intervină. Iată cum (parafrazare): 

v. 5   - Încrede-te în Domnul și El va lucra!

Cartea Psalmilor este o minunată colecție de cântări de laudă adresate lui Dumnezeu, de psalmi 

de exprimare a durerii și necazului, de mulțumire, de încredere, psalmi mesianici dar în care 

găsim inserat pe alocuri, și câte un psalm de înțelepciune. Psalmii de înțelepciune (cel puțin 11 la 

număr), dintre care face parte și Psalmul 37, seamănă în conținut cu cartea Proverbele lui 

Solomon. Este un psalm instructiv, în care sunt enumerate sfaturi despre cum ar trebui să trăiască 

un credincios. Ne este prezentată astfel calea celor neprihăniți în contrast cu calea păcătoșilor. Ca 

un laitmotiv,  cei credincioși sunt îndemnați să nu fie invidioși și să privească nu numai la 

situațiile care apar de-a lungul drumului, ci mai ales la destinația drumului fiecăruia: Domnul 

cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierire.

v. 3   - Încrede-te în Domnul și fă binele!

v. 7   - Încrede-te în Domnul și taci (fii liniștit)!

v. 9   - Încrede-te în Domnul și vei stăpâni țara!

v. 40 - Încrede-te în Domnul și El te va ajuta/izbăvi!

v. 34 - Încrede-te în Domnul și El te va înălța ca să stăpânești țara!

PROMISIUNEA PURTĂRII DE GRIJĂ

Psalmul 37:25–28; Evrei 13:5–6

STUDIU BIBLIC

15 ianuarie
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