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IULIE
B. DOMNUL – ADEVĂRATA PROTECȚIE
ȚIE A CREDINCIOSULUI
03.07 – Oameni care trăiesc cu evlavie / nu oameni de succes în lucrurile
materiale – 1 Tim. 6:3-12 (v. 11);
10.07 – Oamenii care suferă în numele evlaviei întăresc temeliile; Cei neevlavio
neevlavioși
le prăbușesc – 2 Tim. 3 (Psalm 12:1);
17.07 – Cum te protejezi când credincioșia față
ă de Domnul îîți pune în pericol
viața – Dan. 3 (v. 17-18);
24.07 – Merită ca cel neprihănit să nu țină
ă cont de amenin
amenințarea legii omenești
pentru a asculta de Dumnezeu? – Dan. 6 / Fapte 4:8-20
20 (Fap. 4:19
4:19-20);
31.07 – Singura slujire care contează – Slujirea în Cuvântul lui Dumnezeu – 2
Tim. 4 (v. 2).
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Surori:
Alexiu Vasilica, Danciu Florica,
Armeanu
Elisabeta,
Baban
Antonina, Bâgu Maria, Bratu
Aurelia, Camen Maria, Caranfil
Valentina, Focşăneanu Valeria,
Gheorghiu Maria, Grigoraş AnaMaria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu Mariana, Voicu
Elisabeta, Bălan Lorelai.
Fraţi: Pascale Ioan, Fătu Nicolae
Bălan Gino, Bogdan Gh., Cazacu
Daniel,
Camen
Constantin,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea,
Leţa Maria, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
- Duminica: - dimineața
ța 10:00 – 12:00;
- seara
18.00 – 20:00;
- Vineri seara: 18.00 – 19
19:30 studiu biblic;
 Sâmbăta de la ora 17.30 – program tineret;
 Duminică 03 iulie Botez noutestamental;
 În perioada 04-09
09 iulie se va desfășura
tabăra pentru copii;

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: IULIE
05 Miron Cristy
16
06 Voicu Alexandru 20
Biciușcă Daniela
08 Grigore Oana
22
Țigănuș Niculina
08 Gogoi Dorina
24
Olariu Maria
10 Păcuraru Emilia
27
Andrei Domnica
12 Vlăsceanu Aurelia 27
Marcu Elena 28
„Pot să se mute munții,
ții, pot ssă se clatine dealurile,
dar dragostea Mea nu se va muta de la tine și
legământul Meu de pace nu se va clătina, zice
Domnul, care are milă de tine”. (Isaia: 54:10)

Anul XI,, Nr. 134, 01 IULIE 2022

Oameni care trăiesc cu evlavie / nu oameni de succes în lucrurile materiale –
1 Tim. 6:3-12
12 (v. 11) 1 Tim. 6:11 –
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută
neprihănirea, evlavia, credința,
credin dragostea, răbdarea, blândețea.
Apar aici două categorii de oameni:
1. Oameni neevlavioși (v. 3-5,
5, 9-10);
9
- Învață pe alții
ții lucruri deșarte (v. 3)
- Stârnesc certuri și conflicte (v. 4-5)
4
- Materialiști; cu o evlavie goală de conținut
con
(v. 5-10);
- Ajung la nimicire (v. 9-10).
10).
2. Oameni evlavioși
și (oameni ai lui Dumnezeu) (v. 11-12):
11
- Sunt bogați
ți prin evlavia lor (v. 6-8);
6
- Are obiective cerești
ști și nu pământești
p
(v. 11-12);
- Sunt perseverenți în urmărirea
ărirea obiectivelor
obiectivelo cerești (v. 12);
- Sunt plăcuți
ți lui Dumnezeu și binecuvântați de El (v. 11).
Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un contrast al acestora (Psalm 1)
- Umblarea lor este în neprihănire, nu în păcat (v. 1-2)
1
- Binecuvântări celor evlavioși
evlavio sunt abundente și ei devin o binecuvântare
pentru alții; nu o goliciune spiritualăă (v. 3-4)
3
- Destinul lor – binecuvântare veșnică;
ve
nu nimicire veșnică (v. 5-6).

Manghiuc Costel

Dumitrășcuță Valentina

Oamenii care suferă în numele evlaviei întăresc temeliile; Cei neevlavioși
neevlavio le
prăbușesc – 2 Tim. 3 (Psalm 12:1)
Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși,
evlavio pier credincioșii dintre fiii
oamenilor.
Când se surpă temeliile societății
ții – care sunt cauzele și care este remediul?
1. Roadele celor păcătoși:
- Oamenii răi și păcătoși
și aduc vremuri grele (v. 1-5);

- Învățătorii lumii sunt goi în învățătura lor și îi nenorocesc pe oameni (v.
6-13);
2. Roadele celor evlavioși:
- Oamenii evlavioși, deși suferă în lume, aduc vindecare spirituală și
binecuvântarea lui Dumnezeu în lume (v. 10-12);
- Oamenii evlavioși au resurse abundente pentru a fi o binecuvântare în
lume (v. 14-17).
2. Necesitatea oamenilor evlavioși în lume:
- Numai Dumnezeu poate ridica oameni care să fie binecuvântare în lume
(Ps. 12:1)
- Numai cuvântul Scripturii are mijloacele spirituale pentru binecuvântarea
oamenilor (pentru mântuire; sfințire; slujire sfântă – v. 14-17);
- Numai echiparea Scripturii dezvoltă un caracter evlavios și îi face pe cei
evlavioși să fie o binecuvântare chiar și în vremuri grele (v. 10-12).
Cum te protejezi când credincioșia față de Domnul îți pune în pericol viața –
Dan. 3 (v. 17-18)
Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins
și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și, chiar de nu ne va scoate,
să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului
de aur pe care l-ai înălțat!
Există în lume o protecție spirituală falsă și una adevărată. Adevărata protecție
spirituală se află numai în ascultarea de Cuvântul Domnului.
1. Protecția falsă:
- Dată de zeii falși și de reprezentanții lor pământești (Nebucadnețar);
- Te obligă la închinare idolatră (în fața chipului idolatru – vezi și Apoc. 13);
- Binecuvântarea primită este una fără valoare și mincinoasă (este doar
pământească); dar atrage pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu (oferă salvare de cuptor și
asugirare pământească) (vezi și Apoc. 13:17; 14:9-11).
2. Protecția adevărată:
- Dată de Dumnezeul cel viu și adevărat;
- Nu are nevoie de închinarea idolatră pentru protecție;
- Binecuvântarea primită este una care se demonstrează a fi adevărată chiar și
în foc (prin Fiul lui Dumnezeu).
- Va fi evidențiată chiar și de oamenii acestei lumi (Dan. 3:24-30).
Merită ca cel neprihănit să nu țină cont de amenințarea legii omenești
pentru a asculta de Dumnezeu? –Dan. 6 / Fapte 4:8-20 (Fap. 4:19-20)
Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis:„Judecați voi singuri dacă este drept înaintea
lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să
nu vorbim despre ce am văzut și am auzit”

Credincioșii sunt chemați de Dumnezeu să fie supuși stăpânirilor celor mai
înalte (Rom. 13:1-7). Însă există situații în care credincioșii nu trebuie să țină cont de
acest lucru.
1. Când este vorba despre închinarea care trebuie adusă lui Dumnezeu,
adevărații credincioși au datoria sfântă să ignore orice interdicție a oricărei autorități
omenești de a se închina Domnului conform cuvântului Său.
2. Când este vorba despre a trăi și a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu (sau
Evanghelia Domnului Isus Cristos) credincioșii adevărați trebuie să ignore orice
interdicție ale oricărei autorități omenești de a trăi și a mărturisi acest Cuvânt
(respectiv această Evanghelie), așa cum Domnul a poruncit.
3. Credincioșii adevărați recunosc ca singura autoritate căreia i se supun (în
toate aspectele de trăire și slujire sfântă) aceea a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său.
4. Credincioșii adevărați așteaptă răsplătirea și binecuvântarea pentru viața și
supunerea lor față de Dumnezeu doar de la Însuși Dumnezeu; aceasta înseamnă că
chiar dacă ei suportă consecințele încălcărilor de lege omenești pentru a fi credincioși
Domnului, ei nu trebuie să se revolte și nici să fie lipsite de respect față de autoritățile
omenești. Ei trebuie să proslăvească pe Dumnezeu pentru ceea ce li se întâmplă (1
Pet. 4:12-16) și să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este
bine (1 Pet. 4:19).
Este drept că riscurile pentru cei credincioși de a suferi din partea oamenilor
consecințele credincioșiei lor față de Dumnezeu pot fi foarte mari (chiar suferințe
fizice și pierderea vieții) însă răsplătirea pe care ei o vor primi de la Dumnezeu va fi
imens de mare și care nu se poate calcula (Rom. 8:18; 2 Tim. 4:8; Apoc. 2:10).
Amin!

Ce ai mai avea dacă mâine te-ai trezi doar
cu lucrurile pentru care i-ai mulțumit azi lui
Dumnezeu?
Începe fiecare zi cu o inimă mulțumitoare,
mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile!

