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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Convertiţii de la Islam din România
-

Pentru ca bisericile mici de turci să crească
Pentru slujitorii bisericilor turceşti: viziune proaspătă şi entuziasm în
lucrare
Programe sociale înţelepte în mijlocul turcilor săraci care sunt expuşi
învăţăturilor evanghelice

Cât trebuie noi să ne pocăim?
Într-o mănăstire aflată la poalele unui munte înalt, acoperit de păduri, trăia odată un
călugăr bătrân, căruia I se dusese vestea pentru înţelepciunea sa. Într-o dimineaţă, a
venit la el un tânăr şi l-a întrebat:
- Părinte, am auzit că, pentru a ne mântui, trebuie să ne pocăim, să ne pară rău de
toate păcatele ce le-am săvârşit de-a lungul vieţii. Dar, părinte, cât trebuie noi să ne
căim?
- Fiule, este de ajuns dacă te căieşti o singură clipă, înaintea morţii.
- Atât de puţin, părinte? Da, fiul meu! Dar, de unde să ştiu eu când se apropie ceasul
acela?- Moartea poate veni oricând, aşa că aşteapt-o pregătit, în orice moment să te
poată găsi cu smerenie şi căinţă în suflet. Doar aşa poţi spera la mântuire, la viaţa
veşnică.
"Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea, o vom aştepta noi oriunde
şi oricând." (Sf. Augustin)
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
14:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui... şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi.
(Is. 53:4,5)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ
Rugăciune pentru convertiţii de la Islam din România
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică - TALANTUL ÎN NEGOȚ
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi
şi-l voi proslăvi; îl voi sătura
cu viaţă lungă,
şi-i voi arăta mântuirea Mea.”
BISERICA
LUI HRISTOS
Ps. 91:15,16

BISERICA LUI HRISTOS – O CASĂ APOSTOLICĂ
I. TEMELIA BISERICII – ÎNVĂȚĂTURA APOSTOLILOR
Biserica, după familie, este a doua instituție importantă de pe Pământ.
Biserica a fost instituită de Domnul Isus. El a spus: ”Eu voi zidi Biserica
Mea”. Matei 16:18.
Biserica a luat naștere în ziua Cincizecimii. Fapte 2

Samuel - omul speranţei în vreme de restrişte (II)

1. Samuel - mediatorul trezirii spirituale (1 Sam. 7:5)

Biserica NU ESTE o instituție administrativă și democratică.

a. Condiţiile trezirii (care inlesnesc venirea reformei spirituale)
(7:3)

Biserica ESTE organismul viu format din toți credincioșii născuți din nou.

b. Manifestarea trezirii spirituale (evidenţiată prin:)

Biserica este TRUPUL lui Hristos. Biserica este MIREASA lui Hristos.

i. Eliberare din tirania Diavolului (v. v. 10 – Au fost
bătuţi dinaintea lui Israel)

Forma de guvernare (conducere) în Biserica lui Hristos este teocratică
(Dumnezeu prin slujitori), nu democratică (adunarea). Efes.4:11-12

ii. Consacrare publică în slujba Domnului (v. 6)

Autoritatea spirituală în Biserica ESTE AUTORITATEA APOSTOLICĂ.

iii. Revenire la trăirea cu Dumnezeu (v. 6) derivată din
recunoasterea mizeriei absenţei lui Dumnezeu (v. 2)

II. TU ȘI BISERICA LUI ISUS HRISTOS
Dacă ești născut din nou, tu faci parte din Biserica vie a lui Hristos.
Tu nu aparții unei instituții administrative pământești, ci celui MAI
IMPORTANT ORGANISM din Univers.
Tu ești un mădular în Trupul lui Hristos. Faci parte din Mireasa lui Hristos.
Ce fel de mădular ești? Domnul te vrea pentru El 100%.
Ce înseamnă Biserica pentru tine? Ce faci tu ca Biserica să crească?
Ia angajamentul să fii și tu un membru sănătos în Biserica lui Hristos.

III. MISIUNEA BISERICII PE PĂMÂNT
Să evanghelizeze și să facă ucenici. Să-i conducă pe păcătoși la Hristos.
Să fie lumină și sare, adică să aibă o bună mărturie prin fapte.
Să inspire speranță și viață într-o lume disperată și moartă în păcat.
Ca Biserica să poată face această misiune, are nevoie de membri
sănătoși și dedicați.
Ia decizia să participi și tu la misiunea Bisericii lui Hristos.

2. Samuel – exemplul fidelităţii morale
a. Integritate când ceilalţi sunt corupţi (1 Sam. 12:1-5)
i. Evaluare: nici o urmă de nedreptate (v. 4)
b. Dedicare când ceilalţi sunt compromişi (1 Sam. 15:22)
i. Vs. exemplul negativ al lui Saul (v. 20, 21)
c. Ascultare când ceilalţi nu ascultă (1 Sam. 15:13:23)
i. Ex. lui Isus de ascultare – Evr.
ascultarii – Mat. 7:21-23)

5:8 (beneficiul

d. Asemănare cu Dumnezeu când ceilalţi luptă să fie asemenea
lumii (1 Sam. 8:4-6)
i. Pericolul de a înlătura standardul lui Dumnezeu de
dragul celui uman (cf. Is. 5:20)

