CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/04
- 2 Sam 20-22
Marţi, 09/04
- 2 Sam. 23-24
Miercuri, 10/04 - 1 Împ. 1-2
Joi, 11/04
- 1 Împ. 3-5
Vineri, 12/04
- 1 Împ. 6-8
Sâmbătă, 13/04 - 1 Împ. 9-11
Duminică, 14/04 – 1 Împ. 12-14

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

Ps.46:1-3
Ps.91
Ps.6:9-10
Isaia 58:11
Ps.89:24-25
Ps.18:32-36
Ps.100:3

DESPRE PACE
„Degeaba cauți pacea aiurea, dacă n-o găsești în tine însuți”.
„Pacea nu inseamna absenta razboiului, ci inseamna virtute, este o
stare de spirit, de bunavointa, incredere si dreptate.”.
„Mai întâi păstrează pacea în sufletul tău și abia apoi o vei putea
oferi și altora”.
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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

COSTUL ȘI CÂȘTIGUL UCENICIEI
Când Matei a hotărât să Îl urmeze pe Isus, a pierdut mult, dar a şi
câştigat mult, aşa cum remarcă William Barclay:
A pierdut o slujbă sigură, dar a găsit un destin. A pierdut un venit
frumos, dar a descoperit onoare. A pierdut securitatea confortabilă, dar a
descoperit o aventură la care nici nu ar fi visat. Poate că dacă acceptăm
provocarea lui Isus, ne vom descoperi mai săraci în cele materiale, poate
că ambiţiile lumeşti vor trebui abandonate, însă mai presus de orice

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Boștiog Vasile
Studiu: Rodire în pace
SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură

îndoială este faptul că vom găsi o pace şi o bucurie de viaţă pe care
niciodată nu le-am fi cunoscut. În Isus Hristos, omul află bogăţie mai
presus de orice ar fi nevoit să abandoneze pentru Hristos.

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”
(Rom. 5:1)

Diacon, Boștiog Vasile

Mântuirea - cel mai profitabil câștig
Marcu 10:28-31
RODIREA ÎN PACE (I)
SURSA PĂCII

Ce câștigăm dacă am devenit ucenicii lui Hristos?
I.
Câștiguri în viața aceasta
(v. 30 – va primi în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi,
surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri)
a. Scopul interdicțiilor și a poruncilor în Biblie pentru viață
i. Biblia – cartea care ne învață cum să ne raportăm în
viața aceasta CORECT la Dumnezeu, la ceilalți și la noi
înșine (Prov. 3:6-10)
ii. Orice interdicție are scopul de a ne feri de rău

Definitie:
Pacea este starea launtrica de linişte dobândită cu ajutor divin.
Sensuri ale cuvantului Shalom: sănătate (Gen 23.47); bună înţelegere (Iosua
9.15); bunăstarea unui oras (Ps 122.6, Ier 29:7); prosperitate (Ps 73.3)

1. Dumnezeu este sursa păcii pentru că este numit Dumnezeul păcii
b. Investirea a tot ceea ce deținem (v. 28)
i. Ucenicia presupune abandonarea a tot ce avem (Luc.
5:11) și suntem (Luc. 9:23) și investirea acestora pentru
Dumnezeu
c. A câștiga de 100 de ori mai mult lucrurile pe care le-ai
abandonat
d. Salvarea sufletului nu este doar de la răul iadului, ci și de la
răul lumii prezente
II.
Câștiguri în viața viitoare
(v. 30 - …iar în veacul viitor, viaţa veşnică)
a. Ce este viața eternă?
i. Salvarea - lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu (v. 26, 27;
Ef. 2:8-9)
ii. Noi trebuie să continuăm mântuirea noastră (Fil. 2:12,
13)
b. A avea viața veștină ACUM (Ioan 5:24), și plinătatea ei în
veacul viitor
ÎNVESTEȘTE-ȚI VIAȚA PENTRU DUMNEZEU, IAR CÂȘTIGUL VA
FI INCALCULABIL.

( Jud 6.24; 2Cor 13.11; 1Tes 5.23; )
- Dumnezeu a facut totul ca oamenii să se împace cu El
- Dumnezeu priveşte spre viitor cu ganduri de pace Ier 29: 11

2. Isus Hristos este sursa păcii pentru că este numit Împăratul păcii
(Isaia 9.6; Evrei 7.2)
-

ca Împărat al păcii este accesibil tuturor oamenilor (bolnavi, pacatosi)

-

ca Împărat al păcii schimbă caracterul Luca 9.54

-

ca Împărat al păcii ne-a lăsat pacea ca moştenire Ioan 14.27

3. Duhul Sfant este sursa păcii pentru că rodeşte pacea Galateni 5.22
Ce să fac pentru ca Duhul să rodească în mine pacea?
a. Să umblu după lucrurile Duhului (Romani 8.6)
b. Să fac binele (Romani 2.10)
c. Să am credinţă (Romani 15.13)
Intr-o lume violentă si stresată Dumnezeu doreste ca să căutăm pacea la El

