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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Adepţii secularismului
-

Sistemul de învăţământ şi educaţional să fie protejat de atacurile
secularismului
Biserica să trateze cu seriozitate maximă această ameninţare şi să
ridice ziduri de protecţie prin rugăciune împotriva celui rău
Principiile sănătoare ale Scripturii să nu fie eliminate din viaţa
publică, ci să aibă un loc de cinste în conducerea statelor lumii

PERLE DUHOVNICEŞTI – RICHARD WUMBRAND
“In masura in care ne indepartam de Dumnezeu, adevarul se indeparteaza de noi”
“Fără adevarul deplin, viata ta va fi un eşec, iar daca esti o persoana talentată, va fi o
catastrofă pentru altii”
“Mai greu e să traiesti o zi in adevarata ascultare, decat un an in intentii si planuri
mari.
“Biruinta desavarsită este sa te biruiesti pe tine insuti”
“Domnul nu se luptă pentru cel ce nu face el insusi paşi inainte”
“In lupta dintre idei, biruinta finala nu poate fi decat a crestinilor”
“Biserica nu este o societate de sfinti perfecti, ci de candidati la sfintenia perfectă”
“Ai grija sa nu alergi in zadar, daca nu alergi cu adevarata biserica”
”Omul drept e indraznet ca leul, dar placut si bland ca mielul”
„Egoismul este prima veriga din lantul lung al oricaror vicii.”
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Prietenii Bisericii, Ed &Vicky Huie, Fort Smith, USA
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor Ed Huie
Cina Domnului
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor”
.
(Col. 1:13, 14)

Semnificatia si importanta Cinei Domnului
Semnificatia Cinei este legata de trecut, prezent si viitor. In referinta cu
trecutul, Cina Domnului este o amintire a mortii lui Hristos pe Calvar pentru
mantuirea credinciosului din pacat si de sub osanda (Luca 22:19). Prin Cina
Domnului omul este inca o data confruntat cu moartea izbavitoare a lui Hristos, care
este motivatia suprema impotriva caderii in pacat si puterea de a se feri de orice
apartenenta a raului. De asemenea Cina este si o multumire pentru binecuvantarile si
mantuirea oferite de Dumnezeu si facute accesibile prin jertfa lui Hristos pe cruce
(Marcu 14:23).
In legatura cu prezentul, Cina Domnului este o partasie cu Hristos si o
participare la binefacerile mortii sale sacrificiale, ca si o partasie cu ceilalti membri ai
Trupului lui Hristos (1Cor. 10:16-17). Apoi Cina este o recunoastere si o proclamare
a Noului Legamant prin care credinciosii reafirma domnia lui Hristos si angajamentul
de a implini voia Lui si de a se identifica cu Hristos (Mat. 26:28). Referitor la viitor,
Cina Domnului este o anticipare a viitoarei Imparatii a lui Dumnezeu si a viitorului
ospat mesianic cand toti credinciosii vor fi impreuna cu Domnul. Ea reprezinta
asteptarea cu nerabdare a intoarcerii iminente a lui Hristos pentru poporul Sau (1Cor.
11:26)
Intreaga comunitate crestina este de acord ca Cina Domnului este cel putin o
reprezentare figurativa a mortii lui Hristos si a semnificatiei ei. Pavel a aratat clar ca
Cina Domnului este o forma de proclamare: „Pentru ca oridecate ori mancati din
painea aceasta si beti din paharul acesta vestiti moartea Domnului pana va veni El”
(1Cor. 11:26). Actul luarii painii si a cupei este o dramatizare a Evangheliei, o
reprezentare plastica a ceea ce a realizat moartea lui Hristos. Acest act arata spre
moartea Lui ca singura baza a mantuirii noastre.
Domnul Isus a instituit Sfanta Cina din mai multe motive:
a) in amintirea mortii Sale ca jertfa de ispasire pentru pacatele noastre (1Cor.
11:24; Luca 22:19), fapt care accentueaza legatura celui care se impartaseste cu
Domnul Isus
b) pentru a proclama Sfanta Cina care se va serba in cer la nunta Mielului
(Luca 22:18; Mat. 26:29)
c) pentru realizarea unei legaturi spirituale intre credinciosi (1Cor.10:16-17)
ceea ce determina afirmarea unitatii fratesti a Bisericii
d) spre a oferi un prilej de cercetare pentru credinciosi si de examen spiritual
(1Cor. 11:28-32) care duce la intarirea spirituala a fiecarui credincios
e) pentru a vesti jertfa lui Hristos si a doua Lui venire (1Cor. 11:26)
f) pentru a oferi un prilej de lauda si multumire adusa la adresa lui Dumnezeu
(Luca 22:19; 1Cor. 10:16, 11:24)
g) pentru a da credinciosilor un motiv de ascultare atunci cand indeplinesc
acest act (Mat. 26:26,27; 1Cor. 11:24)

Însuşiri ale slujirii date de Dumnezeu
Text: Fapte 13:1-5

1. Slujirea noastră trebuie să fie precedată de chemarea
Duhului Sfânt (v. 2, 3 )
- disciplinele spirituale – contextul prielnic pentru călăuzirea
divină în lucrare (v. 2, 3)
- chemarea divină – fundamentul autorităţii în lucrare (cf. Gal.
1:15; Rom. 1:1)

2. Slujirea noastră trebuie să fie una ascultătoare (v. 4)
- o ascultare fără ezitare de voinţa divină “au coborât … au
plecat ...” – v. 4 (cf. Iacov 1:19)
- o ascultare continuă de vocea Duhului Sfânt (FA 16:6-7)

3. Slujirea noastră trebuie să fie una dinamică (v. 5)
- când au ajuns în Salamina, “au început să proclame Cuvântul
lui Dumnezeu” (tr. NET)
- slujirea dinamică (activă) implică sacrificiu, persecuţie, etc. (cf.
2 Cor. 4:16; 11:24-26) şi aduce cu sine rodul şi răsplata dorită
(cf. 2 Tim. 4:7, 8)

- slujirea dinamică e generată de participarea lui Dumnezeu în
lucrarea noastră (Marc. 16:20; 1 Cor. 3:9)

