PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 28/10
- Luca 19-20
Marţi, 29/10
- Luca 21-22
Miercuri, 30/10 - Luca 23-24
Joi, 31/10
- Ioan 1-2
Vineri, 01/11
- Ioan 3-4
Sâmbătă, 02/11 - Ioan 5-6
Duminică, 03/11 – Ioan 7-8

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ps.91
Ioan 15:10
Ps.46:1Prov.20:18
Isaia 58:9-10
Efes.2:19
Ioan 14:18

Răsplata încercărilor
„… ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare,
răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea”.
(Rom. 5:3, 4)
Se istoriseşte că un împărat a pus odată o piatră mare pe un drum. Apoi s-a
ascuns şi a aşteptat să vadă cine o va da la o parte. Mulţi, care au trecut pe acolo, au
învinuit cu voce tare autorităţile ţării, pentru că n-au avut grijă ca drumurile să fie
libere pentru circulaţie, dar niciunul nu s-a gândit să dea piatra la o parte. În cele din
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
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

urmă, un ţăran sărac s-a oprit şi a rostogolit piatra în şanţ. Spre surprinderea lui, a
găsit o pungă cu aur în locul unde fusese piatra. În pungă se afla o însemnare care
făcea cunoscut că aceasta este răsplata împăratului pentru cel care dă la o parte piatra.

Tot aşa, Împăratul împăraţilor a ascuns o binecuvântare sub orice încercare.

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastors Gail Spratt and Joe Carter (USA)

Obstacolele de pe drumul vieţii noastre sunt plasate acolo cu un scop precis. Prin ele,
Dumnezeu vrea să aducă pe fiecare om la calea cea bună a credinţei şi a pocăinţei.
„Piatra încercării“ tale probabil se numeşte neînțelegere, şomaj, boală,

LUNA OCTOMBRIE – RODIREA ÎN ÎNFRÂNAREA
POFTELOR

despărţire de cei dragi. Ele te-au adus într-o stare de descurajare. De aceea dorim săţi aducem această veste bună, că Dumnezeu, prin toate aceste încercări, vrea să te
cerceteze pe tine însuţi, dacă eşti în credinţa dătătoare de speranţă veşnică.

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi!”
(Rom. 5:8)

LOCUL ÎN CARE DUMNEZEU VREA SĂ FIM
Locul în care se manifestă prezența lui Dumnezeu

ÎNFRÂNAREA POFTELOR
Cuvântul grecesc pentru înfrânare este EGKRATEIA. Este folosit de puține ori în

I. LOCUL UNGERII SALE
Ungerea a avut un rol foarte important încă de pe vremea lui Moise.
- ungere preoțească
o Aaron și fii lui
o Lev.8:12
o In baza ungerii Aaron a slujit – Lev.9:7
- ungere împărătească – 2Sam.3:39 (David)
Învățătura bisericii de azi are la bază ideea de ungere. 1Ioan 2:20, 27
- noi avem și ungerea preoțească și ungerea împărătească – 1Petru 2:9
Când Aaron a fost uns ca preot, el a intrat imediat în prezența lui Dumnezeu.
Ungerea l-a pregătit ca să intre în gloria lui Dumnezeu.

NT, de 3 ori ca substantiv: Galateni 5:23; Fapte 24:25; 2Petru 1:5-6; de două ori
în forma verbală: 1 Corinteni 7:9 (cu referire la dorința sexuală), și 1Cor. 9:25, cu
referire la sportivi. Cuvântul mai este folosit odată în Tit 1:8, cu referire la
slujitori, împreună cu alte ajdective care trebuie să caracterizeze pe oamenii lui
Dumnezeu; cumpătare, dreptate, sfințenie.
Cuvântul tradus la noi cu înfrânare, este un cuvânt care vorbește de stăpânirea de
sine, ideea principală a acestui cuvânt este, biruință asupra dorinței.
Sunt 3 mari domenii ale vieții noastre, în care trebuie să exercităm înfrânarea:
-

Domeniul concepțiilor – gândirea. Augustin spunea cu referire la

II. LOCUL GLORIEI SALE
Lev.9:6, 23f-24
Unde se manifestă prezența lui Dumnezeu, acolo este slava Lui

gânduri: Nu poți opri păsările să zboare pe deasupra capului, dar le poți opri să

Locul gloriei este dimensiunea spirituală dincolo de perdea, în prezența Sa.

circulă în lume.

Dacă nu ești unde ar trebui să fii, acesta e momentul să te împaci cu
Dumnezeu.
Vreți să știți de ce am trăit în slăbiciune, creștini fiind, și nu am avut tot ce a
vrut Dumnezeu pentru noi?
Vreți să știți de ce am trăit mai jos decât am fost privilegiați și nu am avut
putere să ne supunem propria noastră fire?
- pentru că nu L-am așteptat să se arate și să ne umple de putere.
- Pentru că încercăm să facem mult prin puterile noastre.
- Pentru că umblăm mai mult pe căile noastre
- Pentru că L-am pus pe Dumnezeu într-o cutie și credem că facem bine
ceea ce facem.
Dumnezeu vrea să reintre în stăpânirea Bisericii Sale.

-

Există un singur lucru care L-ar putea opri.
- El nu va turna D.S. acolo unde nu va găsi foame.
- A fi înfometat înseamnă a fi nemulțumit de felul în care stau lucurile.

ne gândim că e vorba de ceva progresiv, atunci înfrânarea este punctul

nu-și facă un cuib în capul tău. Înfrânarea nu este doar biruința și stăpânirea
gândurilor care îți vin ție în inimă, ci și a gândurilor care îți vin prin ideile care

Domeniul comunicării – vorbirea. Trebuie să ne biruim dorința de a

vorbi ce nu trebuie, când nu trebuie, cum nu trebuie și cât nu trebuie. Acest
domeniul este esențial pentru înfrânare.
-

Domeniul comportamentului, conduitei – trăirea. Trebuie să

biruim dorința de a ne purta în vreun fel necuviincios în fața lui Dumnezeu și a
celor de lângă noi.
Înfrânarea limbii este domeniul principal în care trebuie să se vadă înfrânarea
noastră, și aș vrea să ne gândim la locul pe care îl are înfrânarea în roada
Duhului. În Galateni 5:22-23, vedem că înfrânarea este ultima pe listă. Însă dacă
culminant al rodirii Duhului în viața noastră.

