PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/02
- Deut. 4-6
Marţi, 26/02
- Deut. 7-9
Miercuri, 27/02 - Deut. 10-12
Joi, 28/02
- Deut. 13-15
Vineri, 01/03
- Deut. 16-18
Sâmbătă, 02/03 - Deut. 19-21
Duminică, 03/03 – Deut. 22-25

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Isaia 61:6
Iacov 1:12
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Isaia 51:16
Ps.9:9-10
Ps.22:24

TOATE LUCRURILE NOASTRE ÎI APARȚIN LUI DUMNEZEU
Un pastor predica despre faptul că tot şi toate aparţin lui Dumnezeu. Un
bătrân fermier stătea în adunare şi asculta sceptic, fără să creadă o boabă din
ce auzea. La sfârşit l-a invitat pe predicator să cineze împreună cu el şi
familia. După cina au ieşit la plimbare. Fermierul i-a arătat casa, hambarele,
atelierul cu scule, ferma frumoasă pe care o avea, şi l-a întrebat pe predicator
pe jumătate în glumă: „Pastore, toată viaţa mea am muncit acest pământ.
Vrei să spui că adică nu este pământul meu, ci al Domnului?”
Pastorul s-a gândit un moment, apoi i-a spus cu blândeţe: „mai întreabă-mă
acest lucru şi peste 100 ani.”
Da, toate aparţin Domnului şi atunci când aducem zecimea şi darurile
noastre nu facem decât să returnăm o parte din ceea ce deja aparţine lui
Dumnezeu.

"Maratonul de rugaciune"
in perioada 4 - 31 martie,
de la ora 11.00
Rugăciunea este rădăcina, fântâna și mama miilor de
binecuvântări
(Ioan Gură de Aur)
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
(Iacov 5:16)
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Brumă Octavian
Studiu: Rodire în bucurie; (4) – Manifestarea bucuriei
SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
” Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decît au ei când li se
înmulţeşte rodul grîului şi al vinului.”
(Psalmul 4:6)

Brumă Octavian

RODIRE ÎN BUCURIE
(4)

Vorbirea noastra este apreciata sau contestata de Dumnezeu

Manifestarea bucuriei

Iacov 3.1-12

Circumstanțe ciudate în care trebuie să ne bucurăm
1. Puterea vorbirii vv.3-4
-

are puterea unei zabale pentru cal v.3

-

are puterea unei carme pentru vapor v.4

2. Pericolul vorbirii vv 5-8

-

toate necazurile noastre (2 Cor. 7:4) Rom 5:3 – motivul

-

persecuție (Mat 5:12 – exalta de bucurie) 1 Pt 4:13

-

să priviţi ca o mare bucurie cînd treceţi prin felurite încercări (Iacov
1:2) cf. Luca 8:13

-

Psalm 4:7 Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decît au ei (în
timpul) cînd li se înmulţeşte rodul grîului şi al vinului.

- pericolul de a distruge masiv ( este ca “un foc”)
- pericolul de a pangari viata noastra ( v.7) (Numeri 12. 1-16)
- pericolul de a otravi aproapele v.8

3. Disciplinarea vorbirii v.8

Condiții:
-

Ps 34:5 – îți întorci privirile spre El…

-

Ps 68:3 - dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui
Dumnezeu, şi nu mai pot de veselie.

Lucruri care trebue făcute cu bucurie:

- imposibilitatea de a disciplina limba
- vorbirea poate fi disciplinata numai cu ajutorul lui Dumnezeu

-

închinarea (Ps 95:1) strigăte de bucurie (Ps. 98:4)

-

slujirea (Ps 100:2); Rom 12:8
o rugăciunea (Fil 1:4)

4. Duplicitatea vorbirii v.10-12
-

putem sa il binecuvantam pe Dumnezeu (exemplul izvorului)

-

putem sa il blestemam pe oameni

(exemplul smochinului)

o dărnicia (2 Cor 9:7)
-

lucrul zilnic (Ef. 6:7)

