CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 21/10
- Luca 3-4
Marţi, 22/10
- Luca 5-6
Miercuri, 23/10 - Luca 7-8
Joi, 24/10
- Luca 9-10
Vineri, 25/10
- Luca 11-12
Sâmbătă, 26/10 - Luca 13-15
Duminică, 27/10 – Luca 16-18
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Ps.89:24-25
Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Isaia 53:4-5
Prov.13.13
Ps.37:39-40
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O biserică pentru oameni ca tine
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PLICTISEALA SPIRITUALĂ

"Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri."
Nu te plictiseşti uneori de biserică sau de propria viaţă spirituală? Dacă
răspunsul este afirmativ, ia în considerare următoarea chestiune: te plictiseşti
ascultând, fără a puune în practică, de fiecare dată! Vei ajunge rapid la momentul de
suprasaturaţie şi, atunci, vei gândi: "O, nu, nu încă o predică!"
Problema nu este Cuvântul - ci supra impregnarea şi amorţirea spirituală. Eşti plictisit

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

pentru că nu împlineşti lucrurile ce ţi-au fost predicate.
Când lacov a scris: "Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători...", a
preluat din limba greacă cuvântul "akroats", care descrie oamenii care au ascultat o
lecţie, însă nu i-au acordat credit. Acei oameni nu erau interesaţi de învăţare, de
promovarea "examenelor", de obţinerea unei "diplome" şi de a merge în lume pentru

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Georg Ort, USA

a schimba ceva. Nu, ei se aflau la acea prelegere, pentru că:
a) o găseau stimulativă din punct de vedere intelectual;
b) iubeau încântarea de a se afla într-o mulţime;

LUNA OCTOMBRIE – RODIREA ÎN ÎNFRÂNAREA
POFTELOR

c) de multe ori îşi urmau învăţătorul favorit dintr-un oraş în altul;
d) când cuvântarea se încheia se întâlneau într-un restaurant local, pentru a
mânca, bea şi discuta despre cele auzite. Deschide-ţi inima în faţa adevărurilor auzite
de-a lungul anilor. Lasă-le să lucreze în tine. Făcând acest lucru poţi fi sigur că nu vei
avea niciodată timp să devii plictisit din punct de vedere spiritual.

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt!”
(Ps. 103:1)

Predică: Georg Ort

O VIAȚĂ BUNĂ
Psalmul 1

Continutul ei este sfânt, preceptele ei sunt obligatorii, istoria ei este
reală și deciziile ei sunt neschimbătoare.
Citește-o ca să fi înțelept, crede-o ca să fi sigur, practic-o ca să fi sfânt.

A. Din perspectiva omului
a. Înseamnă sănătate, bunăstare, popularitate etc., dar noi trebuie
să considerăm viața bună din perspectiva lui Dumnezeu
I. VIAȚA BUNĂ DEFINITĂ ÎN MOD NEGATIV (ceea ce trebuie să
evităm)
1. Definiția termenului „ferice (binecuvântat)” – v. 1
a. Depinde fericirea noastră de împrejurări? Isus, exemplul nostru a fost
fericit în toate situațiile pe care le-a înfruntat
2. Trebuie să evităm … sfatul celor răi (v. 1)
a. Veghează asupra gândurilor tale; ele vor deveni cuvinte
Veghează asupra cuvintelor tale; ele vor deveni acțiuni
Veghează asupra acțiunilor tale; ele vor deveni obiceiuri
Veghează asupra obiceiurilor tale; ele vor deveni caracter
Veghează asupra caracterului tău. El va deveni destinul tău
3. Trebuie să evităm… companiile greșite
a. Aceasta nu inseamnă că nu putem avea prietenii cu cei necredincioși;
totuși în astfel de prietenii trebuie să fim lumină și mărturie.
4. Trebuie să evităm… comportamentul greșit (cel binecuvântat nu stă pe
scaunul celor batjocoritori)

II. VIAȚA BUNĂ DEFINITĂ ÎN MOD POZITIV (adică ceea ce ar trebui
să facem – v. 2)
1. Noi ne găsim plăcerea în Legea Domnului
a. Viața bună presupune auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, bucuria
revelației Lui și căutarea să-l aplicăm în viață.
b. A găsi plăcere – a fi fericit, a te bucura de (cf. Ps. 119:35)
c. Viața bună este văzută în termenii conformării cu Cuvântul lui
Dumnezeu (Iosua 1:7-8)
2. Trebuie să medităm la Legea lui Dumnezeu
a. A medita – a cugeta, a gândi profund despre, a analiza și a permite
Cuvântului lui Dumnezeu să umple inima noastră.
b. În prefața oricărei Biblii Gideon există această inscripție:
Această carte conține mintea lui Dumnezeu, starea omului, calea
salvării, osânda păcătoșilor și fericirea credincioșilor.

Ea conține lumină ca să de direcționeze, hrană ca să te susțină și și
mângâiere ca să te încurajeze.
Este o hartă a unui călător, toiagul călătorului, busola piloților, sabia
credinciosului și carta (documentul) credinciosului.
În această carte paradisul este restaurat, cerul este deschis, iar iadul
este divulgat.
Hristos este obiectul ei major, planul ei – binele nostru și gloria lui
Dumnezeu – sfârșitul ei.
Ea va umplea memoria, va conduce inima și va conduce picioarele
noastre.
Citește-o încet, într-un spirit al rugăciunii și cu atenție.
Ea este o mină a bogăției, un paradis al gloriei și un rău al plăcerii.
Ea presupune ce mai înaltă responsabilitate, va răsplăti pe cei care se
trudesc și va condamna pe toți cei care își bat joc de conținutul ei sacru.

3. Trebuie să fim ca un pom sădit lîngă izvoare de apă (v. 3)
III. CONTRASTUL DINTRE REZULTATUL VIEȚII CELUI RĂU (CF.
V. 4)
1. Pleavă
a. În contrast cu pomul roditor, cel rău este comparat cu pleava
2. Excluși din compania celor neprihăniți (v. 5)

IV.CONCLUZIE: versetul 6 – două afirmații
a. Domnul veghează asupra căii celor neprihăniți
b. Cei răi vor pieri în calea lor

