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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

Transformarea inimii
Billy Graham observa următoarele despre boala ce capătă din ce în ce mai
mare amploare în lumea noastră: „În lume nu se suferă decât de o singură
boală. Problema noastră fundamentală nu este una rasială. Principala
noastră problemă fundamentală nu este sărăcia. Problema noastră
fundamentală este una cardiacă. Avem nevoie să ne fie schimbată inima,
avem nevoie de o inimă transformată.”

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Prezbiter, Nicu Sandu
Studiu: Rodire în bucurie; (2) – Însușiiri ale bucuriei
SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură

”Inima îmi spune din partea Ta: ”Caută fața Mea!”
Și fața Ta, Doamne, o caut! - Psalmul 27:8

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
”Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va
pieri.”
(Prov. 10:28)

Prezbiter, Nicu Sandu

Adevarata Inchinare
Matei 2.1-12
Însușiri ale bucuriei

1. Adevarata inchinare il cauta pe Imparat v 4
1Tim 6.15-16

-

bucurie superficială (Prov 14:13)
o bucuria fără Dumnezeu devine supărare, și nu aduce nici o
satisfacție (Ecl. 2:1)

-

bucurie parțială (Ioan 3:29)
o bucurie deplină (completă)

-

bucurie divină (Ioan 15:11)
o bucuria deplină este rezultatul revărsării bucuriei lui Hristos în
noi

-

bucurie în Duhul (Rom. 14:17)
o ca mod de viață la fel ca și dreptatea sau pacea
o bucuria în DS este rezultatul neprihănirii și al păcii
o bucurie – în funcție de cât ne lăsăm conduși de DS (Gal 5:22)
o FA 13:52 – când ești plin de DS, ești plin de bucurie

-

bucurie împărtășită (comună) (2 Corinteni 2:3)
o animată de același țel spiritual

-

bucurie inexplicabilă (strălucită/glorificată) (1 Pt 1:8)
o în urma suferinței (Ioan 16:21)
o Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, (Prov
10:28); întristarea va deveni bucurie (Ioan 16:20)
o De speranța slavei lui Dzeu (Rom 5:2) – nunta Mielului (Apoc.
19:7)

-

bucurie constantă/continua (Fil 4:4; 1 Tes. 5:16 - totdeauna)
o bucurie care rămâne (nimeni nu va putea răpi bucuria voastră –
Ioan 16:22)
o cf. bucuria temporară (Mat. 13:20)
o sfârșirea vieții și lucrării cu bucurie (FA 20:24)

2. Adevarata inchinare te calauzeste v. 9
Romani 8.13-16

3. Adevarata inchinare daruieste v.11
2 Cor 8.2,3

4. Adevarata inchinare te schimba v.12
Filipeni 3:21,22

***
CAUZE SPECIALE DE RUGĂCIUNE
”Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați.
Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit.” – Iacov 5:16

Să ne rugăm cu stăruință pentru:
- Familia Krista Peter si Felicia (diabet, inimă, rinichi, reumatism)
- Ligia Zinici (sistemul imunitar)
- Familia Căsălean Radu si Corina (sufletește și material)
- Sara Carson (cancer la stomac)
- Văduvele bisericii
- Cei bolnavi
- Sponsorii lucrării lui Dumnezeu
- O nouă casă de rugăciune

