CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Regi 14
Marţi
- 1 Regi 15-16
Miercuri - 1 Regi 17
Joi
- 1 Regi 18:1-19
Vineri
- 1 Regi 18:20-46
Sâmbătă - 1 Regi 19
Duminică – 1 Regi 20

Ezechiel 44
Ezechiel 45
Ezechiel 46
Ezechiel 47
Ezechiel 48
Hagai 1
Hagai 2

Psalm 82
Psalm 83
Psalm 84
Psalm 85
Psalm 86
Psalm 87
Psalm 88

Rom 13
Rom 14
Rom 15:1-13
Rom15:14-33
Rom 16
Iacov 1
Iacov 2:1-13

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Musulmanii din România
-

-

Ca toți musulmanii din România să audă Evanghelia într-un mod
adecvat culturii și înțelegerii lor
Ca Dumnezeu să pregătească mai mulți evangheliști români care să-i
iubească atât de mult pe musulmani încât să le vestească Cuvântul
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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,
19:00 – Repetiţie grup

Ca cei care au crezut să fie loiali lui Hristos până la sfârșit
DESPRE ADEVAR

Dragostea noastră de adevăr trebuie să fie așa de mare, încât toate cuvintele noastre
să aibă valoarea unui jurământ.
Sunt împrejurări când trebuie să tăcem, dar niciodată să nu trădăm adevărul prin
minciună
Credința este începutul vieții, iar dragostea este sfârșitul ei … legătura dintre ele este
adevărul
A cunoaște lucruri religioase e un lucru și a cunoaște adevărul e cu totul alt lucru. Pe
cât se deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea
dintâi.
Adevărul e un crin al cărui parfum însuflețește credința și a cărui strălucire
luminează inteligența.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Rugăciune pentru musulmanii din România

SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea şi pentru Numele Tău, mă vei
povăţui şi mă vei călăuzi.”
Psalmul 31:3

Pastor, Costel Grămadă

SPIRITUL EXCELENŢEI

Ascultare exemplară
Genesa 12:1-6

Daniel 5:10-14

CE ESTE EXCELENŢA?
-

Posedarea unor calităţi bune la un nivel înalt.
Urmărirea unei vieţi care este mai presus de mediocritate.
Să urci mai sus de orice standard şi mai sus de aşteptările altora.
o Prov.22:29
Excelenţa este un duh/spirit – Dan.5:11, 12
Excelenţa este un scop care trebuie urmat.

Timpul când Dumnezeu cheamă
Locul din care Dumnezeu te cheamă
Țara spre care Dumnezeu cheamă
Motivul pentru care Dumnezeu cheamă

Unde ne vorbește Biblia despre excelență?

Evrei 11:4; Dan.6:3; Filipeni 1:9-11; 1Cor.12:31

Ascultare:
- fără ezitare (cf. Matei 8:21; Luc 14:18-20; Ex. 3:11; Ieremia 1:6)

CUM POŢI DEZVOLTA SPIRITUL DE EXCELENŢĂ?
1. TRECÂND PESTE LIMITELE TALE
- şcoală puţină
- cunoştinţe puţine
- lipsa de abilităţi
- lipsa de calităţi
- lipsa de experienţă
-

-

fără rezerve (nu I-a impus lui Dumnezeu condiții: „dacă…”)

-

fără limite (oriunde îl trimite Dumnezeu) - cf. Psalmul 78:41 –
(Israel) n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu, şi să întărâte pe
Sfântul lui Israel.
o în ce privește timpul

2. DORIND EXCELENŢA
- Excelenţa este comandată de către noi înşine - Coloseni 3:23; Ecl. 9:10

o locul
- Mediocritatea - opusul excelenţei – Apoc.3:15; Apoc.3.16

o mijloacele
- Exemple de excelenţă vs mediocritate
Gen. 4:1-14 – Cain şi Abel
1Împ.14:21.31 – Solomon şi Roboam
3. TRĂIND DUPĂ PRINCIPIILE EXCELENȚEI
a. „Destul de bun” este cel mai mare duşman pentru „mai bun”.
- mai bun, mai înțelept, mai duhovnicesc....
b. Atntidotul pentru atitudinea „Destul de bun” este spiritul excelenţei.
- Prov. 13:4 – cel harnic nu spune niciodată destul
c. Excelenţa Îl onorează pe Dumnezeu
- Să fi cel mai bun spre slava lui Dumnezeu
d. Excelenţa îi inspiră pe oameni.
- oamenilor le place să stea lângă cei mai buni

CONCLUZIE
1 Cor.12:31; Filipeni 4.8

o maniera
-

ascultare fundamentată pe credință (Evrei 11:8 - Prin credinţă
Avraam, cînd a fost chemat să plece într'un loc, pe care avea să-L
ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde)

-

susținută de nenumărate promisiuni/binecuvântări (v. 2-3)

Ascultarea este cel mai înalt test al pietății (cf. Ioan 14:21, 23 )

