CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 29/07
- Isaia 50-52
Marţi, 30/07
- Isaia 53-56
Miercuri, 31/07 - Isaia 57-59
Joi, 01/07
- Isaia 60-63
Vineri, 02/07
- Isaia 64-66
Sâmbătă, 03/07 - Ieremia 1-3
Duminică, 04/07 – Ieremia 4-5

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

Hagai 2:8-9
Ps.37:11
Ps.23
Ps.128
Apoc.3:12
Ps.34:15
Apoc.3:8-10

OFERĂ CE AI MAI BUN

Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de infrinări. Şi ei
fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: no) să facem
lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji." l Corinteni, 9:23
Niciodată nu te opri din încercarea de a face lucrurile tot mai bine! în
momentul în care crezi că ai suficient succes sau eşti suficient de inteligent
pentru a te culca pe lauri, eşti la un pas de necaz. Tocmai ai pus un
"(imitator" potenţialului tău! Biblia spune: "Dacă vezi un om iscusit în lucrul
lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând." (Proverbele,
22:29).
Succesul va aparţine celui care vine devreme, pleacă târziu, mai
merge o milă, şi, se întreabă: "Există o modalitate mai bună de a face acest
lucru?" Un tânăr l-a întrebat odată pe Henry Ford:
"Cum îmi pot crea un nume şi cum pot avea succes?"
Ford i-a răspuns:
"Decide ce-ţi doreşti, iar apoi fii consecvent în privinţa acelui ţel. Nu
devia de pe traseu - indiferent cât de mult timp îţi ia sau cât de greu este
drumul - până nu ţi-ai împlinit obiectivul propus."
Toată lumea îşi doreşte ce au oamenii de succes, însă nu doresc să
facă ce fac aceştia pentru a obţine acele lucruri! Oamenii de succes nu
renunţă! Indiferent de numărul de eşecuri, se ridică din nou şi o iau de la
început. Paul J. Meyer a spus: "99% dintre cei care eşuează, nu sunt de fapt
înfrânţi. Pur şi simplu renunţă." Biblia spune: "Încredinţează-ți lucrările în
mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile." (Proverbele, 16:3)
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Predică: Pastor, John Dolinschi
Studiu biblic: Boștiog Vasy

LUNA IULIE – RODIREA ÎN BINEFACERE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc
de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să
slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”
(1 Petru 2:12)

PRINCIPIUL SACRIFICIULUI
EXEMPLU: MOISE
TEXT: EXODUL 2:10-15; 3:7-12 / EVREI 11:24-27
MOISE A TREBUIT SĂ RENUNŢE LA:
1. Mândrie 5. Control
9. Confort
2. Nerăbdare 6. Suficienţa de sine 10. Identitate
3. Bani
7. Popularitate
11. Mediul familiar
4. Statut
8. Timp
12. Posesiuni
Ce l-a ajutat pe Moise să practice principiul sacrificiului şi să renunţe la plăcerile şi la
lucrurile sale de preţ?
1. El a rămas singur cu Dumnezeu (Exodul 2:15, 3:1-5).
Dumnezeu i-a luat lui Moise acele lucruri pe care se bizuia şi a îndepărtat orice i-ar fi
putut distrage atenţia de la El.
”Faraon a aflat ce se petrecuse, şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit
dinaintea lui Faraon, şi a locuit în ţara Madian. A şezut lângă o fântână. . . Moise
păştea turma socrului său Ietro. . . Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc,
care ieşea din mijlocul unui rug. . .”.
2. El a fost sincer înaintea lui Dumnezeu (Exodul 3:10-12).
La rugul aprins, n-are ce căuta neprihănirea de sine. Moise îşi recunoaşte slăbiciunea.
“Acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe
copiii lui Israel”. Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, şi
să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreşit cu tine. . .”
Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi
să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese” (Faptele Apostolilor 6:2).
3. El era flămând după Dumnezeu (Exodul 3:13-14).
Dumnezeu a trebuit să-l ducă pe Moise într-un loc „arid”.
După patruzeci de ani, Moise era pregătit să se supună lui Dumnezeu.
Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune:
«Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi» şi mă vor întreba: «Care este Numele
Lui?» ce le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui Moise: „EU SUNT CEL CE SUNT”.
Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: «Cel ce se numeşte ‘Eu sunt’,
m-a trimis la voi»”.
4. El a fost zdrobit de Dumnezeu (Exodul 4:1-13).
În cele din urmă, Dumnezeu zdrobeşte în el preocuparea de sine şi dorinţa de
promovare personală. El se predă cu totul voii lui Dumnezeu.

ROADA BINEFACERII (IV)
BINEFACEREA
ÎN RELAȚIE CU CEI CREDINCIOȘI ȘI CU CEI NECREDINCIOȘI
Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.
(Galateni 6:10)

BINEFACEREA ÎN RELAȚIE CU CEI CREDINCIOȘI - Rom 12:9
-

Gal 4:18 – pericolul de a face binele doar când suntem văzuți

-

Evr 13:18 – binefacerea ca mod de viață

-

Iac. 4:17 – binele știut și nepracticat este păcat

BINEFACEREA ÎN RELAȚIE CU CEI NECREDINCIOȘI (Luc. 6:27, 33)
-

Ioan 9:7 – rezultatul binefacerii – vedere bună

-

facerea de bine – răsplătită necorespunzător (FA 4:9)

-

binele comun (Rom. 12:17)

-

1 Pt 2:15 – faptele bune confirmă identitatea noastră

-

1 Pt. 2:12 – faptele bune - mărturia care-i determină pe alții la
pocăință

