Maxime creştine ziditoare
Cand nu-ţi rămane decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îţi
este suficient.
Cei ce umbla cu Dumnezeu nu vor fi in pas cu lumea.
Daca vrei să faci lucruri mari trebuie să rămâi mic.
Fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea şi
cresterea vin in timp ce îl urci!
Am ţinut multe lucrui în mână şi le-am pierdut, dar ceea ce am
încredintat în mâinile lui Dumnezeu este al meu si astăzi.
Nu te teme de moarte; cu cât murim mai repede cu atât avem mai
mult timp să fim nemuritori

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Evrei 13:5
- Ps.18:17
- Ioan 14:14
- Marcu 10:27
- Matei 6:31-32
- Deut.28:12
- Ps.55:22

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- Ioan 18-21
- Fapte 1-2
- Fapte 3-5
- Fapte 6-9
- Fapte 10-12
- Fapte 13-14
- Fapte 15-16

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

Evanghelizarea de la Casa de Cultură
şi
Duminică - în cadrul slujbei
DUMNEZEU ŞI INTELIGENŢA OMULUI
Este destul de cunoscută ştirea sau teoria conform căreia Albert Einstein nu
credea în existenţa lui Dumnezeu.
Într-un răspuns adresat filozofului Eric Gutkind, savantul arata că nu
credea deloc in existenta lui Dumnezeu spre sfârsitul vietii.
In scrisoare, datată pe 3 ianuarie 1954, savantul scria: “Cuvântul
«dumnezeu» nu este nimic altceva pentru mine decât expresia si produsul
slăbiciunii umane, Biblia este o colectie de legende onorabile, dar primitive,
care sunt, in orice caz, destul de copilăresti”. “Niciun fel de interpretare,
indiferent cât de subtilă, nu-mi poate schimba opinia”, adaugă acesta. Chiar
şi cei mai înţelepţi oameni ai lumii trec în categoria ”nebunilor” atunci când
neagă existenţa lui Dumnezeu (Ps 14:1).
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea, şi să Mă urmeze. (Matei 16:24)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Nicu Sandu
RUGĂCIUNE pentru un microbuz
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit”.
S
Psalmul 55:22

Predică dimineaţa: Nicu Sandu

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT

Înţelegerea profundă a lui Dumnezeu

Dimensiuni ale relaţiei personale cu Dumnezeu
Text. Genesa 22:1-6

1. Prima dimensiune a relaţiei personale cu Dumnezeu este
dimensiunea slujirii (v. 3, 5)

(Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, să vă dea un duh de
înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să
pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale)
Efeseni 1:17-19

Este dorinţa şi idealul creştinului
(Şi mă rog ca Dumnezeu...)
-

ex. Iosua 24:14-17

2. A doua dimenisune a relaţiei personale cu Dumnezeu este
dimensiunea prieteniei

-

Iacov 2:23, Exod 33:11

-

-

Are loc prin înţelepciunea şi revelaţia divină
(să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire...)
-

-

Ex. Ioan 12:17; Luca 11:5, 8, 10
-

3. A treia dimensiune a relaţiei personale cu Dumnezeu este
dimensiunea înfierii (Geneza 15:6)

1 Cor. 2:12 - Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine
dela Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat
Dumnezeu prin harul Său.
haosul spiritual este îndepărtat de revelaţia divină (Prov. 29:18Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără
frâu)

trei interpretări ale expresiei: a) Duhul înţelepciunii şi descoperirii
(cf. 13, 14), b) un duh de înţelepciune şi descoperire şi, c)
înţelepciune şi revelaţie spirituală
revelaţia se referă la transmiterea cunoştintei, iar înţelepciunea, la
folosirea corectă a cunoştinţei. Cunoştinţa din text nu este una
generală, ci acea cunoştinţă profundă şi spirituală a lui Dumnezeu
(greacă: epignosis) care nu este dobândită prin intelect, ci prin
lucrarea auto-revelatoare şi plină de har a lui Dumnezeu.

Ex. 34:11, Proverbe 23:26, Ioan 1:12

Are scopul de a discerne profunzimea lucrarii Sale

-

Galateni 4:7, 1 Tesaloniceni 5:5

-

Evrei 2:10

Trei dimensiuni ale cunoaşterii divine:
- splendoarea eternă la care am fost chemaţi (nădejdea chemării Lui)
- moştenirea lucrurilor dumnezeieşti (bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinţi,)
- atotputernicia Sa (nemărginita mărime a puterii Sale)
- omnipotenţa Sa se manifestă faţă de noi, credincioşii (v. 19)

-

