CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 12/08
- Ieremia 28:30
Marţi, 13/08
- Ieremia 31-32
Miercuri, 14/08 - Ieremia 33-36
Joi, 15/08
- Ieremia 37-39
Vineri, 16/08
- Ieremia 40-43
Sâmbătă, 17/08 - Ieremia 44-46
Duminică, 18/08 – Ieremia 47-48

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

Ps.139
Isaia 43:2
Ps.62:5-7
Isaia 61:6
Ps.113:5-9
Ps.121
Ps.124
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

PUTEM SĂ NE ÎNCHINĂM LUI DUMNEZEU ÎN ZADAR?
Această idee ne conduce la ceea ce spune Biblia în Matei 15:8,
şi anume faptul că ne putem închina lui Dumnezeu în zadar:
„Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de
Mine.”
Un act de închinare este zadarnic și inutil atunci când nu vine
din inimă. Aceste lucruri reieșeau și din cuvintele adresate de Isus
samaritencei adultere: „Închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în
duh și în adevăr, căci și Tatăl caută astfel de adoratori” (Ioan 4:23).
Dar ce este această experiență a duhului? Ce se petrece în inimă atunci
când închinarea nu este zadarnică?
Închinarea este mai mult decât un simplu act al voinței. Toate
aspectele exterioare ale actului de închinare sunt efectuate prin acte de
voință, dar acest lucru nu le face și autentice. Voința poate fi prezentată
(din tot felul de motive), în timp ce inima nu este implicată cu adevărat
(sau cum a spus Domnul Isus „este departe").
Implicarea inimii în închinare înseamnă trezirea la viață a
emoțiilor și a sentimentelor acesteia. Acolo unde sentimentele pentru
Dumnezeu sunt moarte, închinarea este moartă!

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: Diacon, Boștiog Vasile
Studiu biblic: Brumă Octavian

LUNA AUGUST – RODIREA ÎN CREDINCIOȘIE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în

credincioşie.”
(Ps. 37:3)

Diacon, Boștiog Vasile
Lucruri care aduc progresul bisericii
Efeseni 4:1-16

1. Umblarea conform chemării divine (v. 1)
a. Chemare la: comuniune cu Fiul (1 Cor. 1:9); libertate (Gal 5:13);
speranță (Ef. 4:4); moșteni binecuvântarea (1 Pentru 3:9); nunta
Mielului (Apoc 19:9)

RODIREA CREDINCIOȘIEI (II)
MANIFESTAREA CREDINCIOȘIEI OMULUI

1. Manifestarea credincioşiei faţă de Dumnezeu (Ieremia 5.11)
2. Menținerea unității biserici (v. 3)
a. Modalitatea de a păstra unitatea (v. 3)

- prin respectarea promisiunilor (Psalmul 15.4)
- prin oferirea zeciuielii (Maleahi 3.8)
- prin folosirea corecta a abiliăţilor primite (Matei 25.14-30)

b. Motivele pentru unitate (v. 4)

- prin vestirea Evangheliei ( 1Corinteni 4.2)

3. Manifestarea darurilor spirituale (v. 11)
2. Manifestarea credincioşiei faţă de alţi oameni
a. Harismele – forme prin care Dumnezeu lucrează și vorbește bisericii
(cf. 1 Cor. 12)

- fidelitate faţă de partenerul de viaţă (Maleahi 2.15)
- credincioşie la locul de muncă (Tit 2.10)

2. 2 scopuri: 1. echiparea pentru slujire; 2 edificarea bisericii

- respectarea cuvântului (Matei 5.37)
- platirea impozitului (Romani 13.6)

4. Dorință personală de a crește (maturizare) (v. 15)
a. Creșterea este graduală (v. 13)
b. Constantă (tot timpul) – v. 14
c. Creșterea trupului depinde de sănătatea pe care o are fiecare parte (v.
16)

3. Rasplatirea credincioşiei
- cel credincios va fi binecuvântat (Prov 28.20)
- cel credincios va primi mai multe lucruri (Matei 25.21)
- cel credincios va primi cununa vietii (Apocalipsa 2.10)

