CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 2 Sam 7
Marţi
- 2 Sam 8
Miercuri - 2 Sam 9
Joi
- 2 Sam 10
Vineri
- 2 Sam 11
Sâmbătă - 2 Sam 12
Duminică – 2 Sam 1

Ezechiel 7
Ezechiel 8
Ezechiel 9
Ezechiel 10
Ezechiel 11
Ezechiel 12
Ezechiel 13

Psalm 46
Psalm 47
Psalm 48
Psalm 49
Psalm 50
Psalm 51
Psalm 52

Luca 12:14-48
Luca 13:1-10
Luca 13:11-35
Luca 14
Luca 15
Luca 16
Luca 17

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Copiii musulmanilor convertiți
- Dumnezeu să răspundă la rugăciunea părinților convertiți pentru copiii lor
- Ca acești părinți evlavioși să își vadă fiii și fiicele devenind copii ai lui
Dumnezeu
- Familii întregi de musulmani să se întoarcă la Hristos

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

Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte (Ps. 96:9)
DESPRE INVIDIE (II)
„Aşa cum rugina macină fierul, la fel invidia sufletul stăpânit de ea”
„Invidioşii nu se bucură atât de propria lor fericire, cât mai ales de nenorocirea
altora”
„Înţeleptul Bion, văzând pe un invidios foarte abătut, zise: "Sau i s-a intamplat o
mare nenorocire acestuia sau o mare fericire altuia"
„Invidia şi mânia scurtează zilele, te îmbătrânesc înainte de vreme”
„Cei invidioşi sunt cu atât mai nefericiţi decât ceilalţi cu cât aceştia suferă din pricina
propriilor lor nenorociri; invidioşii, pe lângă propriile lor mizerii, se mai întristează şi
de fericirea altora”

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Axel si Christine Strom- din Flen, Suedia
Rugăciune pentru copiii musulmanilor convertiți
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele
vechi!”
(Isaia 43:18)

Dumnezeu face lucruri mari prin fapte mici
“Nu dispretuiți aceste începuturi slabe, pentru că Domnul se bucură când
vede inceperea lucrării” (Zah. 4:10).
Împotriva unui gigant falnic, o piatră de izvor pare zadarnică. Dar
Dumnezeu a folosit-o pentru a-l răsturna pe Goliat. Comparând cu zeciuiala
celor bogați, bănuții unei văduve par mici. Dar Isus i-a folosit pentru a ne
inspira. Și în contrast cu preoții sofisticați și puternicii cârmuitori romani, un
tâmplar țintuit pe-o cruce părea nimic mai mult decât o viață irosită. Puțini
lideri evrei i-au plâns moartea. Numai o mână de prieteni i-au îngropat trupul.
Oamenii și-au îndreptat atenția iarăși înspre templu. De ce nu?
Ce putere are un rabin îngropat? Știm răspunsul. Puterea seminței de
muștar și a bucății de plămădeală. Puterea de a rupe în bucăți hainele morții și
de a da la o parte pietrele mormântului. Puterea de a schimba istoria. În
mâinile lui Dumnezeu, semințele mici cresc în copaci ce oferă adăpost.
Drojdia mica se dezvoltă în pâini hrănitoare.
Faptele mici pot schimba lumea. Seamănă sămânță de muștar. Îngroapă
plămădeala. Dă telefon. Scrie cecul. Organizează comitetul. Lucrurile mici și
nesemnificateve, pe care ceilalți nu le observă, aduc schimbări mari în
biserică.
Deseori Dumnezeu folosește lucruri mici pentru scopuri mărețe,
oameni neînsemnați pentru lucrări semnificative. „Dumnezeu a ales lucrurile
nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales
lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari” (1 Corinteni 1:27).
Moise a avut o echipă.
David a avut praștie.
Samson a avut o falcă.
Rahav a avut o funie.
Maria a avut mir.
Aaron a avut un toiag.
Dorca a avut un ac.
Toți au fost folosiți de Dumnezeu.
Tu ce ai?
Dumnezeu pătrunde în sămânța mică, împuternicește sămânța mică. El
vindecă viața obișnuită dăruindu-ne o viață neobișnuită prin niște daruri
neobișnuite. Nu subestima micimea faptelor tale.

Slujiți Domnului altfel

Toate lucrurile pe care ţi le dă Dumnezeu sunt mai întâi un dar de
care să te bucuri şi apoi o sămânţă pe care să o semeni. Ai parte de o
educaţie bună? De abilităţi de lider? De mai mulţi bani decât ai nevoie?
Dumnezeu ţi-a dăruit seminţe, deci seamănă-le.
“Slujiţi… cu bucurie” (Psalmul 100:2)
„Slujiți … din toată inima” (Coloseni 3:23)
„Slujiți … cu zel și entuziasm” (Romani 12:11)
„Slujiți … în mod responsabil” (Psalmul 2:11)
„Slujiți … cu devotament și sacrificiu” (Ioan 10:11-17)
- doar când realizăm că tot ce facem este pentru Domnul nu
(doar) pentru oameni
În esenţă există trei tipuri de oameni:
- cei ce nu văd sau refuză să vadă problema;
- cei ce văd problema dar pentru că nu au creat-o ei personal se
mulţumesc să o lase în seama altora;
- cei ce văd problema şi deşi nu au creat-o ei, sunt dispuşi să-şi
asume responsabilitatea pentru rezolvarea ei.
Hudson Taylor fondatorul misiunii din China, a spus:
“Obişnuiam să-L rog pe Dumnezeu să mă ajute. Apoi L-am întrebat
dacă aş putea să-L ajut eu pe El. În cele din urmă, am ajuns să-l rog săŞi facă lucrarea prin mine”. Când ajungi să crezi, să crezi cu adevărat că
slujirea înseamnă să-L laşi pe Dumnezeu să lucreze prin tine, vei
înţelege că a-i sluji pe ceilalţi este cea mai mare chemare dintre toate.

