CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Sam 31
Marţi
- 2 Sam 1
Miercuri - 2 Sam. 2
Joi
- 2 Sam 3
Vineri
- 2 Sam 4
Sâmbătă - 2 Sam 5
Duminică – 2 Sam 6

Daniel 11
Daniel 12
Ezechiel 1
Ezechiel 2-3
Ezechiel 4
Ezechiel 5
Ezechiel 6

Psalm 39
Psalm 40
Psalm 41
Psalm 42
Psalm 43
Psalm 44
Psalm 45

Luca 8:1-21
Luca 8:22-56
Luca 9
Luca 10:1-24
Luca 10:25-42
Luca 11
Luca 12:1-13

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Victimile terorismului
-

Pentru familiile militarilor și civililor uciși în război: Domnul să le
mângâie inimile și să le dea mîntuirea Lui
Creștinii care au intrat în contact cu musulmanii să aibă îndrăzneală și
înțelepciune în a proclama cu dragoste Evanghelia
Inimile teroriștilor să fie schimbate de Dumnezeu

Biserica
Apostolică
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FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

DESPRE INVIDIE
„Numai dupa invidia altora iti dai seama de propria ta valoare”.
„Invidia, marturisita sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”.
„De obicei oamenii nu se bucura atat de ceea ce au, cat se amarasc cu gandul la
ceea ce nu au”.
„Invidia este un fel de intristare pentru fericirea de care ni se pare ca se bucura
egalii nostri”.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Diacon, Boștiog Vasile
Rugăciune pentru victimile terorismului
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
Studiu biblic: Pastor, Costel Grămadă

„Foarte putini oameni pot sa onoreze fara invidie un prieten care a prosperat”.
„Nu exista semn mai bun al reusitei decat ura si invidia celorlalti”.

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel
sfânt”
(Psalm 3:4)

Diacon, VASILE BOȘTIOG

Pastor, Costel Grămadă

URMĂRI DEZASTROASE ALE PĂCATULUI
Gen. 3:8-18

VIRTUȚIILE CARDINALE (II)
DREPTATEA
Text: Ezechiel 18:5-9

1. Realizarea pierderilor – v. 7
a. caracterului, valorii spirituale, etc.
b. realizarea vinei și tendința de a acoperi (scuza păcatul); ne
construim propriile valori, pentru că le-am pierdut pe cele ale
lui Dumnezeu

2. Încercarea de a ne ascunde de Dumezeu – v. 8, 9, 10
a. Frica de vocea lui Dumnezeu
b. Temerea de a ne închina, repulsie la lucrurile spirituale
c. Auzirea vocii lui Dumnezeu – frica de ceea ce ai făcut –
evitarea prezenței divine (cf. Prov. 15:3; Iona 1:3; Evr. 4:13)

3. Învinovățirea celuilalt – v. 12, 13
a. Ce ai făcut (cum ai putut face un astfel de lucru)
b. Scuza păcatului (egoism) vs. mărturisirea păcatului – v. 13

4. Creșterea suferinței și limitarea libertății – v. 16
a. Suferința ca urmare a păcatului (ex. David)

5. Blestemul – v. 17
a. În legătură cu Satan (v. 14), cu rasa umană și cu pământul (v.
17)
b. Blestem – separarea de binecuvântările lui Dumnezeu
c. Viața pe pământ – o corvoadă până când intervine blestemul
morții (țărână ești și în țărână te vei întoarce)

- Principiu moral și juridic care cere respectarea drepturilor fiecăruia;
echitate, justiție; neprihănire

1. Dreptatea divină
Dumnezeu este drept
Ieremia 12:1 „Tu eşti prea drept, Doamne...”
Ps.145:17; Isaia 45:21
Însușirile dreptății lui Dumnezeu:
Dreptatea lui Dumnezeu este la fel ca Dumnezeu:
Ps.119:142 – ”dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate veșnică”
Ps.36:6 – ca dimensiune, este cea mai înaltă și cea mai adâncă
Dumnezeu face dreptate
Ps.45:6 – Dumnezeu conduce cu dreptate
Lc.18:7-8 – Dumnezeu va face dreptate aleșilor Săi.
- pe pământ – în fața potrivnicilor (Ps.23:5)
- în ziua judecății – răsplătire (2Cor.5:10; Apoc.18:20)

2. Dreptatea credinciosului
Caracteristicile omului care este drept - Ezechiel 18:5-9
Prioritatea verbului ”a fi” înaintea lui ”a face” ptr omul care este drept.
”Omul care este drept...”
- respectă legile lui Dumnezeu (v.9, 6)
- drept în societate (v.7)
- are principii drepte (v.8; Ioan 7:24)
- Dreptatea în lume: ”dreptatea leului” – legea celui mai tare.
- Dreptatea în Biserică
Matei 7:1-2; Luca 6:37; Rom.14:13; Prov.31:9
Judecata bazata pe dragoste – Iacov.2:1-9
Omul care este drept face judecată și dreptate.
Ioan Gura de Aur: - ”Jugul dreptatii este usor si duce la mântuire, pe
când jugul pacatului, pe lânga faptul ca este greu, ne si pierde”

Concluzie:
- Dumnezeu este modelul nostru de dreptate
- Prov. 21:3

