CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/07
- Prov. 4-7
Marţi, 02/07
- Prov.8-11
Miercuri, 03/07 - Prov. 12-14
Joi, 04/07
- Prov. 15-17
Vineri, 05/07
- Prov. 18-20
Sâmbătă, 06/07 - Prov. 21-23
Duminică, 07/07 – Prov. 24-26

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

Isaia 27:2-3
Naum 1:7
Ps.55:22
Isaia 62:2-3
Ps.3:4
2 Petru 2:9
Ps.91

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Vineri, 5 iulie – Toader Maria

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

BISERICA RODITOARE
"...a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând..." Coloseni 1:6
De multe ori spunem: "Tot ce aşteaptă Dumnezeu de la noi este credincioşie!" Greşit! El
aşteaptă credincioşie şi roadă! Rodirea este o temă majoră a Noului Testament...
a) "Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roadă voastră să
rămână..." (loan, 15:16); Dumnezeu doreşte să vadă rezultate de durată în lucrarea noastră;
b) "Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel
ucenicii Mei." (loan, 15:8); O misiune de succes este dovada că păşim pe urmele lui Cristos;
c) "pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-l fiţi plăcuţi în orice
lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu..."
(Coloseni, 1:10); ţelul nostru suprem ar trebui să fie a-l mulţumi pe Dumnezeu, prin tot ceea
ce facem. Israelul şi-a pierdut privilegiile din pricina lipsei roadelor, la aminte: "De aceea, vă
spun că împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce
roadele cuvenite”. (Matei, 21:43) Acelaşi principiu se aplică şi bisericilor. Toţi am văzut
biserici de peste care Dumnezeu şi-a retras mâna - biserici care au fost binecuvântate
extraordinar în trecut - pentru că au devenit autosuficiente, absorbite de sine şi n-au mai adus
roadă.

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Valentin Boștiog (Buzău)
Studiu biblic: Boștiog Vasy
LUNA IUNIE – RODIREA ÎN BUNĂTATE

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune
pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
.
(Ef. 2:10)

TULBURĂ-NE, DOAMNE
(Rugăciune, Francis Darke, 1577)

Tulbură-ne, Doamne,

RODIREA ÎN BUNĂTATE (V)
CUM RODEȘTE BUNĂTATEA?

Când suntem prea mulţumiţi cu noi înşine,
Când ni se împlinesc visurile,
Fiindcă am visat prea mărunt;
când am ajuns în siguranţă la destinaţie
fiindcă am vâslit prea aproape de ţărm.

1. Moduri prin care ne manifestăm bunătatea
a. În limbajul verbal și nonverbal – Prov. 15:1; Prov. 16:24; Prov
15:20
b. În comportament - Ef. 4:32

Tulbură-ne, Doamne, când,
Sătui de lucrurile pe care le avem,
Ne-am pierdut foamea de pâinea vieţii;
Când, îndrăgostiţi de viaţă,
Am încetat să mai visăm la veşnicie;

2. Bunătatea este un act al credinței
a. Bunătate față de dușmani (Mat. 5:43-48) Evr. 11:31
b. Bunătate (dragoste) frățească (2 Pt. 1:7)

Când, în strădania de a zidi un pământ nou
Am dat uitării Cerul.

i. Când există pericolul disensiunilor (Ef. 4:31-32)

Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai straşnic,
să ne-avântăm în mările învolburate,
În larg, unde furtunile ne vor învăţa despre stăpânirea Ta
Unde, fără ţărmuri la orizont, vom vedea stelele.

3. Puterea bunătății
a. bunătatea are puterea de a birui răul (Rom. 12:20, 21)
b. are puterea de a învăța

Îţi cerem să împingi zarea nădejdilor noastre şi mai departe
Iar viitorul să-l aduci şi mai aproape de noi,
Cu putere, îndrăzneală, speranţă şi dragoste.
Îţi cerem acestea în numele Căpitanului nostru,
Isus Cristos.

c. are puterea de a motiva (Ef. 2:4-8)

