CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 05/08
- Ieremia 6-8
Marţi, 06/08
- Ieremia 9-11
Miercuri, 07/08 - Ieremia 12-14
Joi, 08/08
- Ieremia 15-17
Vineri, 09/08
- Ieremia 18-21
Sâmbătă, 10/08 - Ieremia 22-24
Duminică, 11/08 – Ieremia 25-27

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ps.145:17-20
1Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8
Isaia 30:23
Isaia 41:13-14
Ps.68:28
Isaia 48:17

EȘTI PLICTISIT SPIRITUAL?

"Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri."
lacov, 1:22
Nu te plictiseşti uneori de biserică sau de propria viaţă spirituală?
Dacă răspunsul este afirmativ, ia în considerare următoarea chestiune: te
plictiseşti ascultând, fără a pune în practică, de fiecare dată! Vei ajunge rapid
la momentul de suprasaturaţie şi, atunci, vei gândi: "O, nu, nu încă o
predică!"
Problema nu este Cuvântul - ci supra impregnarea şi amorţirea
spirituală. Eşti plic¬tisit pentru că nu
împlineşti lucrurile ce ţi-au fost predicate.
Când lacov a scris: "Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători...", a preluat din limba greacă cuvântul "akroats", care descrie
oamenii care au ascultat o lecţie, însă nu i-au acordat credit. Acei oameni nu
erau interesaţi de învăţare, de promovarea "examenelor", de obţinerea unei
"diplome" şi de a merge în lume pentru a schimba ceva. Nu, ei se aflau la
acea prelegere, pentru că:
a) o găseau stimulativă din punct de vedere intelectual;
b) iubeau încântarea de a se afla într-o mulţime;
c) de multe ori îşi urmau învăţătorul favorit dintr-un oraş în altul;
d) le plăceau foarte mult vorbitorii noi;
Cei mai mulţi dintre ei doreau doar să pară "erudiţi" în ochii altora. Nu
lăsa să ţi se întâmple şi ţie acest lucru! Deschide-ţi inima în faţa adevărurilor
auzite de-a lungul anilor. Lasă-le să lucreze în tine. Făcând acest lucru poţi fi
sigur că nu vei avea niciodată timp să devii plictisit din punct de vedere
spiritual.
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Boștiog Vasy

LUNA AUGUST – RODIREA ÎN CREDINCIOȘIE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc

cu credincioșie.”
(Ps. 33:4)

Pastor, Costel Grămadă

Ciclul de predici ”MERSUL CELUI CREDINCIOS”
Mersul credinciosului = o metaforă care vorbește despre modul în care trăiește un om
al lui Dumnezeu.
MERSUL CREDINCIOSULUI DUPĂ ISUS –COSTUL UCENICIEI
Luca 9:23-27
A-L urma pe Isus este o acțiune benevolă: „dacă vrea cineva să vină după Mine”

RODIREA CREDINCIOȘIEI (I)
MANIFESTAREA CREDINCIOȘIEI LUI DUMNEZEU

Trei lucruri cerute de Isus pentru a merge după El?
I. LEPĂDAREA DE EUL TĂU – v.23a
Sinele = eul omului, are de-a face cu faptele firii pământeși
A te lepăda de tine însuți înseamnă:
- să renunți de bună voie la dreptul tău
- să nu mai alegi și să nu mai plănuiești tu însuți ce vei face.
- să nu ții seamă de propriile interese (gândire greacă)
- să ignori sau să renunți la dorințele egoiste și la orgolii personale
A te lepăda (goli) de tine însuți înseamnă să-L recunoști pe Isus ca Domn al tău în
toate domeniile vieții tale.
- Gal.5:16-17
II. RESPONSABILITATEA PURTĂRII CRUCII TALE – v.23b
Trei idei care se desprind din sintagma ” să-si poarte crucea”
1. Omul trebuie să aleagă de bună voie să ducă crucea.
2. Crucea fiecăruia este personalizată

Definiție:
1. A avea credință (Marcu 11:22)
2. A fi loial, devotament (Rom. 3:3)

Credincioșia lui Dumnezeu este:
a. Eternă (Ps. 119:90 - Credincioşia Ta ţine din neam în neam)
b. Are un fundament puternic (Ps. 89:2 - Tare ca cerurile este
credincioşia Ta!)
c. Statornică și justă (Ps. 89:3 - nu-Mi voi face credincioşia de minciună)
d. Infinită (Ps. 36:5 - credincioşia Ta ajunge până la nori)

3. Purtarea crucii implică angajament total.
III. SĂ-L URMEZI – v.23c
1. Chiar cu prețul vieții – v.25

Este manifestată în:

2. Renunțănd la lume - 25
Numeri 18:20

a. păstrarea legământului (Deut. 7:9 - El este un Dumnezeu credincios şi

3. Fără rușine – v.26

b. Iertarea păcatelor (1 Ioan 1:9)

Îşi ţine legământul şi îndurarea)

IV. CONCLUZIE
Dacă alegi să mergi după Isus, împlinește cele trei cerințe și El te va conduce:
- în experiențe frumoase pentru viața de acum
- în Ierusalimul ceresc la sfârșitul vieții

c. Mărturiile (Cuvântul – Ps. 119:138 - Tu Îţi întemeiezi învăţăturile pe

Oile Mele Mă cunosc, Îmi cunosc glasul și ascultă de el, nu merg deloc după un
străin. - Ioan 10:4-5, 14

d. Promisiuni (1 Împ. 8:20 - Domnul a împlinit cuvintele pe care le

dreptate
şi pe cea mai mare credincioşie)

rostise)

