CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 10/06
- Ps. 28-33
Marţi, 11/06
- Ps. 34-37
Miercuri, 12/06 - Ps. 38-42
Joi, 13/06
- Ps. 43-49
Vineri, 14/06
- Ps. 50-55
Sâmbătă, 15/06 - Ps. 56-61
Duminică, 16/06 – Ps. 62-68
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DUMNEZEU
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Sâmbătă
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Evrei 12:11
1Cor.6:11
Tit 2:14
1Ioan 1:9
Col.2:10
2Petru 3:13-14
Evrei 10:37-39
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE

CINCI ELEMENTE ALE UNEI RELAȚII SĂNĂTOASE
"Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, dar şi la foloasele altora." (Filipeni 2:4)
Este uşor să te gândeşti doar la problemele proprii. Dumnezeu spune: "Fiecare din voi să se
uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora." Iată cinci modalităţi de a face acest lucru:
1) Încurajează; Barnaba a devenit cunoscut drept un mare încurajator, pentru că "... i-a
îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. (Fapte, 11:23) Ai observat
vreodată ce se întâmplă când împingi copiii în leagăn? În cele din urmă îşi iau singuri avânt;
au nevoie de puţin ajutor pentru a se pune în mişcare. Chiar şi un zâmbet poate face minuni.
Iov a spus: "Când li se muia inima, le zîmbeam. şi nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea
mea." (Iov 29:24)
2) Respectă-ţi cuvântul; Biblia spune: "Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci
oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de
părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori,
neînfrânaţi, neîm¬blânziţi, neiubitori de bine." (2 Timotei 3:1-3) Insă tu nu trebuie să
împlineşti acea profeţie. Dacă spui că faci un lucru, fă-l! Caracterul se măsoară prin acţiuni,
nu prin cuvinte, aşa că fii o persoană a cărui cuvânt înseamnă ceva.
3) Ține-ţi limba în frâu; întotdeauna spune mai puţin decât gândeşti. Nu uita: "Nebunul îşi
arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte." (Proverbe 29:11) Şi din moment ce
modalitatea în care vorbeşti este la fel de importantă ca ceea ce spui, fii întotdeauna
respectuos şi amabil.
4) Fii vesel; Solomon a spus: "O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă,
duhul este mâhnit." (Proverbele, 15:13) Nu-ţi revărsa problemele şi dezamăgirile pe umerii
altora, ci du-le înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciune.
5) Manifestă un interes autentic; Biblia spune: "Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu
cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii..." (Romani 12:15,16) însă poţi face
acest lucru doar punându-ţi timp deoparte pentru a afla ce se întâmplă în lumea lor.

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: Boștiog Vasy
LUNA IUNIE – RODIREA ÎN BUNĂTATE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în
bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci.”
(Ps 52:8)

Pastor, Costel Grămadă

SFATURI PENTRU PRIETENII LUI ISUS
Luca 12:1-12
Ucenicii lui Isus = prietenii lui Isus – Ioan 15:14-15
Ce sfaturi adresează Domnul Isus prietenilor Lui?
SĂ SE PĂZEASCĂ DE FĂȚĂRNICIE – v.1
- ”Păziți-vă de aluatul Fariseilor”
a. Aluatul = simbol al fățărniciei, ipocriziei
b. Fățarnicul – persoană care poartă o mască sau mai multe măști.
c. Va fi o zi a demascării - v.2-3
SĂ SE TEAMĂ DE DUMNEZEU v.5
Teama de Dumnezeu = reverență, respect față de Dumnezeu
a. Să nu se teamă de oameni
- ei nu pot face mai mult rău decât să ucidă trupul – v.4
- când te temi de Dumnezeu, nu-ti mai este frică de oameni
b. Dumnezeu poate trimite în focul veșnic (iad) – v.5
c. El îngrijește de nevoile necesare vieții - 7
- ai valoare mare ptr Dumnezeu
- Dacă poate număra perii din cap, El poate să-ți dea pâine de mâncat.
SĂ-L MĂRTURISEASCĂ ÎNANTEA OAMENILOR – v.8
A mărturisi pe Isus = a-L prezenta oamenilor
a. Fără rușine sau lepădare – v.9
- cine se va lepăda, va fi și el lepădat – Mt.10:33
- cine va mărturisi va fi și el prezentat lui Dumnezeu – Mt.10:32
- un prieten adevărat nu se rușinează cu cel ce-i este prieten.
- el își dă chiar și viața pentru el – Ioan 15:13
b. Domnul va însoți mărturisitorul prin Duhul Sfânt – v.11-12
- Isus nu-și părăsește niciodată prietenii – Ioan 14:18
CONCLUZIE:
Dacă ești ucenicul lui Isus, tu ești și prietenul Lui
Ascultă sfaturile Lui și vei fi un adevarat prieten al Lui.
Un prieten adevărat își dovedește prietenia la greu

RODIREA ÎN BUNĂTATE (II)
Impactul bunătății lui Dumnezeu în viața noastră
1. Sensul biblic al bunătății:
a. Generozitate (Col 3:12); compasiune pentru cel îndurerat (Iov.
6:14)
b. A fi plăcut, binevoitor, îngăduitor față de cineva (Ef.4:32)
c. Dragoste a lui Dumnezeu și favoare, milă sau iertare pt. cineva
care nu merită (Ps. 51:1)

2. Bunătatea lui Dumnezeu
a. Este inepuizabilă (Pl. lui Ier. ) și nemărginită (Ps 108:4;103:11)
b. Este eternă (Ps. 25:6)
c. Presupune echitate (dreptate) (Ps. 62:12)
d. Produce exaltare sufletească (Ps. 90:14)
e. Ne susține la vreme de criză (Ps. 94:18)
f. Conduce către pocăință (Rom. 2:4)
g. Se manifestată în mod plenar în Hristos (Tit 3:4)
h. Generează bunătate în noi (Col. 3:12, 13)

