CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Deut. 20
Marţi
- Deut. 21
Miercuri - Deut. 22
Joi
- Deut. 23-24
Vineri
- Deut. 25
Sâmbătă - Deut. 26
Duminică – Deut. 27

Amos 4
Amos 5
Amos 6
Amos 7
Amos 8-9
Mica 1-2
Mica 3

Prov. 15-16
Prov. 17-18
Prov. 19-20
Prov. 21-22
Prov. 23-24
Prov. 25-26
Prov. 27-28

Mat. 2:13-23
Mat. 3
Mat. 4:1-11
Mat. 4:12-25
Mat. 5:1-16
Mat. 5:17-48
Mat. 6:1-18

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Familiile martirilor creștini
-

Să accepte fără împotrivire voia lui Dumnezeu pentru viețile lor
Vindecare emoțională și mângâiere în această vreme de necaz și
pierderi
Să fie o mărturie copleșitoare în lume si să continue slujirea începută
de cel ucis pentru credința în Hristos

Cuvinte duhovnicești (Augustin)
„Doamne, dacă tu te îndepărtezi de noi, dă-ne un alt "tine", căci noi nu te vrem decât
pe Tine”.
“Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este
transformată în propriu-i chin.“
„Omul bun este liber, chiar dacă e sclav. Omul rău este sclav, chiar dacă e rege.”
„Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor
nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu
va fi în stare să-i facă acest lucru”.
„Pentru nişte ochi bolnavi lumina este nesuferită, ea care este atât de dragă ochilor
sănătoşi”.
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

„Deci, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi”
(Ioan 8:36)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Tavy Brumă
Rugăciune pentru familiile martirilor creștini
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
Studiu biblic: Boștiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu

va vedea moartea!”
(Ioan 8:51)

Chemarea la schimbare
Sfințirea în viața noastră
Text: Luca 19.5
„Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”

1. Chemarea la schimbare este personala (Zachee)
- Uneori Dumnezeu se adreseaza pe nume unor oameni cu scopul de-ai
corecta (Pavel) sau imbarbata (Avraam)

Definiție
Sfințirea este lucrarea înfăptuită de Dumnezeu și de om prin care
devenim tot mai mult lineri față de păcat și tot mai asemănători cu
Hristos în viața pe care o trăim.
1. Sfințirea instantanee (pozițională)
a. 1 Cor. 1:30 – „ați fost…” (cf. 1 Cor. 1:2)

- Isus se adreseaza direct oamenilor pentru a-l urma (Matei 4.18-22)
b.
2. Chemarea la schimbare necesita un raspuns urgent (degraba,
astazi)

Presupune o separare categorică de puterea păcatului
care ne conducea (Rom. 6:11, 14)

2. Sfințirea progresivă

- Dumnezeu porunceste acum oamenilor sa se schimbe pentru ca vor fi
judecati (Fapte 17. 30-31)

a. Chemarea la o sfințire (1 Cor. 1:2) care se manifestă în
„toată purtarea noastră„ (1 Pt. 1:15)

- Nu trebuie sa amanam schimbarea pentru ca este necesara (trebuie sa
raman)

b. 1 Cor. 3:1; 1 Tes. 4:3-4; 2 Cor. 7:1 – responsabilitatea
noastră și ajutorul divin

- Amanarea deciziei de a te schimba duce la impietrire Evrei 3.12

c. Romani 6:19 – „după cum… tot așa”
d. Imaginea procesului sfințirii redată în 2 Cor. 3:18

3. Schimbarea produsa de Hristos este vizibila v.6-8
3. Sfințirea totală
- omul schimbat de Hristos este bucuros v.6
a. Ef. 5:22 – imaginea Bisericii în perioada escatologică
- omul schimbat de Hristos daruieste v.8a
b. Evr. 12:23 – „făcuți desăvârșiți”
- omul schimbat de Hristos implineste Cuvantul v. 8b
c. Mat. 5:48; 1 Tes. 5:23 – Sfințirea nu poate atinge
perfecținea în această viață

