CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 15/04
- 1 Împ. 15-17
Marţi, 16/04
- 1 Împ. 18-20
Miercuri, 17/04 - 1 Împ. 21-22
Joi, 18/04
- 2 Împ. 1-3
Vineri, 19/04
- 2 Împ. 4-6
Sâmbătă, 20/04 - 2 Împ. 7-9
Duminică, 21/04 – 2 Împ. 10-12

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

Ieremia 1:8
Marcu 9:23
Rom. 6:14
Habacuc 2:3
Mica 5:7
2Cor.12:9,10
Mc. 16:17

PUTEREA CUVINTELOR

Blândeţea în vorbire şi moravuri este cea mai frumoasă podoabă a prieteniei.
Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii.
Unii vorbesc ce ştiu; alţii ştiu să vorbească.
Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte.
Cum s-ar comporta Isus?
„Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12)
Te plângi pentru că cineva te-a dezamăgit? Ești supărat pentru că ai senzația că
dăruiești mai mult decât primești? Domnul Isus a experimentat toate aceste lucruri – și încă
mai mult. Cei mai buni prieteni ai Săi L-au dezamăgit. Cei pe care i-a chemat și pe care a
contat s-au dovedit nedemni de încredere și imaturi. Ei învățau lent și de obicei alegeau calea
cea mai grea. Unul s-a îndoit, unul s-a lepădat de El și unul L-a trădat Totuși, El i-a iertat și ia iubit oricum: „fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.” (Ioan
13:1)
Domnul Isus Și-a iubit prietenii nu pentru că au meritat dragostea Lui, ci pentru că
dragostea Lui le-a dat valoare. Dragostea face asta!
J. I. Packer scrie: „Este o mare ușurare să știu că dragostea lui Dumnezeu pentru
mine se bazează în orice moment pe faptul că El cunoaște mai dinainte ce este mai rău în
mine. Nici o descoperire nu-L decepționează așa cum mă decepționează pe mine însumi și nuI poate schimba hotărârea de a mă binecuvânta. Este un mare motiv de smerenie la gândul că
El vede toate lucrurile rele din mine pe care alții nu le văd. Într-adevăr, El vede mai multă
corupție în mine decât văd eu. Totuși, El vrea să fie prietenul meu și Și-a dat Fiul să moară
pentru mine pentru a-Și îndeplini acest scop”. Deci, înainte să reacționezi prin mânie, adu-ți
aminte de harul lui Dumnezeu. Adoptă ca model pe Fiul Lui și întreabă-te: „Cum s-ar
comporta Isus?”
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
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

VIZITA PASTORILOR ED HUIE, TERRY SCOTT și DAVE HEFLEY

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA: PROGRAM SPECIAL
Predică: Pastor Terry Scott, USA

SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Da, veţi ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de
veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.”
(Isaia 55:12)

IMPACTUL LAUDEI ADUSE LUI DUMNEZEU
IMPACTUL
Psalmul 147:1 Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe
Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
IMPACTUL ÎNCHINĂRII ADUSE LUI DUMNEZEU
Ce este lauda?
- Lauda este mulțumirea și adorarea lui Dumnezeu cu bucurie. Este o
celebrare a bunătății și a harului Său
- Lauda este o armă puternică în lupta spirituală, care este de prea multe
ori neglijată
Puterea laudei
I. Există putere în unitatea laudei.
- În 2 Cronici 5:13-14 - terminarea și dedicarea templului lui Solomon care
fusese construit pentru Dumnezeu.
- Unitatea în laudă aduce cu sine puterea
Cel mai esențial lucru pentru noi astăzi este ca gloria lui Dumnezeu să umple
casele noastre. Când ne unim în laudă către Dumnezeu, prezența Sa va veni
și va sta cu noi, spălându-ne în bunătatea și bucuria Sa (Psalmul 16:11)
II. Puterea laudei dă naștere victoriei.
- să nu neglijăm niciodată arma laudei pe care Dumnezeu ne-a dat-o s-o
folosim.
-

Închinarea
I. Ce este închinarea?
Termenul închinare conține ideea de onoare și valoare. Închinare înseamnă să
te apleci (în fața cuiva), să arăți reverență (față de cineva), dar înseamnă în
același timp și a servi sau a sluji.
Închinarea implică atât atitudinea noastră, cât și acțiunile noastre.
II. Cui ne închinăm?
- lui Dumnezeu, Creatorul; Genesa 1:1
- lui Dumnezeu care poate imposibilul (Luca 1:37)
III. De ce ne închinăm?
- pentru că El este vrednic
- datorită binecuvântărilor care vin de la El
- pentru că ni se poruncește acest lucru
IV. Când ar trebui să ne închinăm?
Psalmul 34:1 - Întrucât închinarea este o extensie a vieții noastre, ar trebui să
ne închinăm lui Dumnezeu întotdeauna.

Viața este grea, dar lauda ne va aduce biruința (2 Cronici 20:1-25)
V. Unde ar trebui să ne închinăm?

Lauda are puterea de a-i învinge pe dușmanii nevăzuți.

III. Lauda deschide porțile închisorii
Nu permite niciodată unei circumstanțe să te întemnițeze și să te lege în timp
ce tu ai la dispoziție lauda. (Fapte 16:16-26)

Întrucât Dumnezeu nu este limitat de anumite locuri, nici închinarea
noastră nu ar trebui limitată de anumite locuri
Închinarea noastră - făcută înaintea lui Dumnezeu - Fapte 7:48-49
Dumnezeu locuiește în inimile noastre! 1 Corinteni 6:19-20

Datorită laudei, un temnicer a fost convertit, casa lui a fost salvată și
captivitatea satanei a fost înfrântă în Filipi. Chiar și astăzi, lauda va rupe
lanțurile robiei.

VI. Cum ar trebui să ne închinăm?
Cel mai important lucru cu privire la modul cum ne închinăm este acela de a
ne aminti că trebuie să-l facem cu o inima onestă și sinceră (Ioan 4:24)
- noi ne închinăm cu viața și cu stilul de viață (1 Corinteni 6:19-20)
- Noi ne închinăm prin ceea ce oferim (Matei 2:1-2; Matei 2:9-11)

Să-L lăudăm pe Dumnezeu cu tot ce este în noi!

-

Noi ne închinăm cu trupurile noastre (Psalmul 109:30, Isaia 29:23,
Psalmul 9:2, Psalmul 71:23)

