CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/11
- Romani 8-10
Marţi, 26/11
- Romani 11-14
Miercuri, 27/11 - Romani 15-16
Joi, 28/11
- 1 Cor. 1-4
Vineri, 29/11
- 1 Cor. 5-9
Sâmbătă, 30/11 - 1 Cor. 10-13
Duminică, 01/12 – 1 Cor. 14-16
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RICHARD WUMBRAND – DESPRE BUCURIE

„Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor nu se nasc dintr-un suflet
veşted.”
„Oamenii din lume nu înţeleg bucuria creştinilor care suferă, după cum nici
broasca dintr-o fântână nu înţelege ce este un ocean”.
„Respingerea bucuriei este respingerea creaţiei lui Dumnezeu”.

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

„Fiecare zi pe care ai trăit-o fără bucurie este o pagubă de neînlocuit.”
„A umbla trist după ce ai mărturisit că Isus ţi-a iertat păcatele este un păcat”.
„Bucură-te că ai un Dumnezeu, care-ţi este Tată! Bucură-te că ai un
Mântuitor, care-ţi dă har - Isus Hristos”!
„Bucură-te, gândindu-te că necazurile sunt şcoala desăvârşirii.”
„Bucuria în Hristos nu este o chestiune de temperament. Toţi credincioşii,
indiferent de temperament, au bucuria negrăită şi strălucită. Temperamentul
decide numai felul de exprimare a bucuriei. Isus este Domnul bucuriei.”
„Dacă nu vezi pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. Poate înseamnă că tu
eşti orb. Orbirea nu e o calitate. Este doar absenţa luminii”.

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Boștiog Vasile
Studiu biblic: Brumă Octavian

LUNA NOIEMBRIE – RODIREA ÎN LEGĂTURA FRĂȚEASCĂ

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Fie peste noi bunăvoinţa

Domnului
Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre. ”

Dumnezeului nostru!
(Ps. 90:17)
.

Predică – Boștiog Vasile

Trăiește fericirea pe care o dă Dumnezeu
Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
(Psalmul 16:2)
1. Fericirea lumească (Ecl. 2:24)
a. Este falsă pentru că satisfacerea egoismului nu înseamnă
fericire (Ps. 73:12)
b. Este o iluzie (Ecl. 8:3)
c. Pare încântătoare la început, dar cea mai amară la sfârșit
d. Este momeala care conduce spre rău (niciodată un lucru rău nu
ne poate face fericiți) Ecl 2:10, 11

2. Fericirea adevărată din Dumnezeu
a. Doar Dumnezeu poate ferici omul (Mulţi zic: „Cine ne va
arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina
feţei Tale, Doamne!” Ps. 4:6)
b. Dumnezeu oferă fericire pământească, dar și eternă
i. Fericire pământească:
- Prosperitate materială (Ps. 37:25)
- fericire în familie, serviciu, etc. (Ps. 128:2)
ii. Fericire eternă:
1. bucuria mântuirii – cea mai mare fericire (Luca
10:20)
c. Fericirea o putem obține doar dacă umăm soluția lui Dumnezeu
i. Prin ascultarea de poruncile Sale (Deut. 5:33 - Să
urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul
Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi
fericiţi);

RODIREA ÎN LEGĂTURA FRĂȚEASCĂ (IV)

Relatii personale
1. Relatia parinte- copil
rolul parintelui este…
a. sa invete pe copil valorile crestine Deut 6.6-7
b. sa disciplineze pe copil Prov 13.24; 22.15
c. sa poarte de grija nevoilor fizice Luca 11.11-13, 2 Corinteni 12.14
d. sa ofere afectiune copiilor Tit 2.4
Obligatiile copiilor
a. sa asculte de parinti Proverbe 1.8
b. sa respecte parintii Exod 20.12
2. Relatia cu prietenii
Un bun prieten inseamna
a. a fi loial Prov 11.13
b. a fi un bun sfatuitor Proverbe 27.9
3. Relatia cu oamenii in varsta
a. sa ii respectam Lev 19.32
b. sa ii ascultam pe batranii care slujesc in biserica 1Pet 5.5
4. Relatia cu autoritatile
a. trebuie sa fim corecti cu superiorii nostrii Efes 6.5.9
b. sa respectam autoritatile civile pentru ca vin de la Dumnezeu Rom
13.1-7
c. sa ascultam de slujitorii din biserica pentru ca ei depun efort pentru
dezvoltarea lucrarii lui Dumnezeu Evrei 13.17-18

