CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 23/02
- Deuteronom 5-8
Marţi, 24/02
- Deuteronom 9-11
Miercuri, 25/02 - Deuteronom 12-15
Joi, 26/02
- Deuteronom 16-19
Vineri, 27/02
- Deuteronom 20-23
Sâmbătă, 28/02 - Deuteronom 24-27
Duminică, 01/03 – Deuteronom 28-29

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

Ps.18:39-40
Ps.41:1-3
Isaia 61:6
Iacov 1:12
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Isaia 51:16

„Dumnezeu poate face multe lumi, dar un alt adevăr nu
este în stare nici El să creeze. Adevărul nu poate fi decât
unul”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
FLORIN ȘI DANA BUCUR - UGANDA
-
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Duminică dim. – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

Înțelepciune și pricepere în lucrare
Protecție peste familie
Călăuzire și ungere în lucrare

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
- Pentru zonele în care nu a ajuns Evanghelia
- Pentru implicarea comunității în evanghelizare
- Viziune, protecție și înțelepciune divină peste slujitorii
bisericilor
Situat în Transilvania, cuprinde un municipiu, 3 orașe și 58 de comune,
înregistrând o populație de 277.861 locuitori, din care 20.257 sunt
credincioși penticostali.
Bistrița este reședința de județ cu o populație de 86.109 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Prezbiter, Nicu Sandu

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

Prezbiter: Nicu Sandu
DESPRE ADEVĂR
Creștinul care trăiește în adevăr
3 Ioan 2, 3

„Dumnezeu este singurul care poate cuprinde adevărul ultim, pentru că El este Autorul lui.”
„În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul se îndepărtează de noi.”

1. Creștinul care trăiește în adevăr este călăuzit de Duhul adevărului

„Adevărul este etern. El nu poate fi schimbat nici de Dumnezeu.”

(Ioan 16:13)
a. Este călăuzit auzindu-L pe Dumnezeu (Ioan 16:13)

„Un adevăr parţial este un lucru periculos. Nu fără motiv preţuim noi adevărul, adevărul
întreg şi nimic altceva decât adevărul.”

i. Ca să-L auzi pe Dumnezeu trebuie să crezi (Marcu
11:24)
ii. Ca să-L auzi pe Dumnezeu trebuie să vezi și să înțelegi
(Marcu 8:17, 18)

2. Creștinul care trăiește în adevăr își recunoaște starea (Ieremia

„Adevărul, la fel ca neprihănirea şi sfinţirea, se câştigă prin credinţă.”
„Cine devine om adevărat va cunoaşte adevărul lui Dumnezeu.”
„A stabili un adevăr e mai important decât a hrăni un milion de flămânzi.”
„Adevărul n-are nevoie de apărare. Cum n-ai să înveleşti soarele într-o pătură ca să-1
fereşti, tot aşa şi adevărul. Lasă-1 să lumineze.”

3:13)
a. Își recunoaște starea de prefăcătorile (Ier. 3:10)
i. Prefăcătorie înseamnă să nu te întorci la Dumnezeu din
toată inima – v. 10

„Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr.”
„Nu orice adevăr este adevărat. Lucruri gândite potrivit cu adevărul nu sunt adevărate dacă
nu vin dintr-o inimă înrădăcinată în adevăr.”

ii. Prefăcătorie înseamnă să fi martor la nelegiuire și să
„Un adevăr susţinut de un om rău, este ca o bijuterie în râtul unui porc. Frumosul crin al

zici nu mă bag – v. 7

3. Creștinul care trăiește în adevăr dă la o parte piedicile (Isaia
57:14)
a. Idolii pot fi o piedică – v. 13

adevărului trebuie ţinut în mâini curate.”
„Fără adevărul deplin, viaţa ta va fi un eşec, iar dacă eşti o persoană talentată, va fi o
catastrofă pentru alţii. Cel mai mare rău a fost impus de oameni geniali omenirii, dacă
răspândeau cu artă şi îndemânare sau obligau prin măsuri dictatoriale punctele lor de
vedere limitate.”

b. Lăcomia poate fi o piedică –v. 17
„A da importanţă adevărului reprezintă un pas înainte în simţul moral. Noi progresăm din
punct de vedere moral nu atât prin creşterea bunătăţii, cât prin renunţarea la viclenie şi
înşelătorie.”

