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C. Slujiți
ți prin Duhul Sfânt

07.11 – D 07.11 – Fiți buni ispravnici ai harului lui Dumnezeu – 1 Petru 4:1-11 / 1
Corinteni 4:1-2 (1 Petru 4:10);
14.11 – Predică și învață prin Duhul Sfânt – Fapte 13:13-41
41 / 2 Timotei 3:14
3:14-4:8 (2
Timotei 4:2);
21.11 – Implică-te în zidirea bisericii lui Cristos – Efeseni 4:1-16
16 / 2:20 (4:11
(4:11-12);
28.11 – Slujește în biserica Domnului făcând slujba Duhului – 2 Corinteni 3 (v. 18)
18).
Într-un timp neînceput, îngrădit și-mprejmuit
mprejmuit de voin
voința Ta, Părinte,
am gustat Fructul oprit!
Și pelinu-i otrăvit mi-a lovit pe mii de ani, mersul înainte...
Și am plâns nemăsurat rătăcind îngenunchiat...
Te-am lovit și te-am
am scuipat din ură fierbinte, Dar Tu...
Rănile mi le-ai legat și cu sânge mi-ai spălat rănile--mi cumplite...
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Familii:
Camen C-tin şi Maria, Fătu Nicolae
şi Stana.
Surori:
Alexiu Vasilica, Danciu Florica,
Armeanu
Elisabeta,
Baban
Antonina, Bâgu Maria, Bratu
Aurelia,
Caranfil
Valentina,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Vidican Viorica,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
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, Frăţiloiu Margareta, Leţa
Maria, Păcuraru Emilia, Petrescu
Maria, Preda Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Fiți
ți buni ispravnici ai harului lui Dumnezeu
1 Petru 4:1-11
11 / 1 Corinteni 4:1-2
4:1 (1 Petru 4:10)

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
:
- Duminică seara: 18:00
00 – 19:30;
 În ultima duminică din luna octombrie în
programul de seară, orchestra bisericii va
lăuda pe Domnul;
 În fiecare duminică la ora 15.30 se
desfășoară cursul de cateheză.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: NOIEMBRIE
Gogoi Valerică
Vlăsceanu Liviu
Vidican Viorica
Catalui Rodica
Costiuc Liliana
Năcescu Camelia
Nicola Doina
Cătrună Emilia
Ciobanu Lidia
Dumitrășcuță Mihai
Mezei Elena
Petrescu Mihai
Nasta Victoria
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Cazacu Vali
Cartacai Daniela
Băcioiu Rodica
Bejenaru Georgeta
Mehedin
Mehedinți Lucica
Holho
Holhoș Ligia
Ș
Șulean Doina
Petrariu Cornelia
Ungureanu Oliver
Alexandru Petrica
Ghereben Silviu
Cazacu Lucre
Lucreția
Ro
Roșu Florența
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“Să te binecuvânteze Domnul din Sion
Sion, să vezi fericirea
Ierusalimului în toate zilele vie
vieții tale și să vezi pe copiii
copiilor tăi…”! Ps. 128:5,6.

A fi bun ispravnic al harului lui Dumnezeu înseamnă a manifesta tot
ceea ce Dumnezeu ne-a
a dat în Cristos în vederea unei mărturii
binecuvântate în lume. El ne-a
a dat mântuire și viață veșnică (Ioan 3:16). El
ne-a
a dat toate binecuvântările harului Său în Cristos (Efeseni 1). El ne-a
ne dat
o înzestrare completă în vederea unei slujiri după voia lui Dumnezeu în lume
(1 Corinteni 12).
1. Înarmează-te cu mentalitatea lui Cristos (1 Petru 4:1-6;
4:1
1 Corinteni
4:1-2)
- Sfârșește-o cu viața de păcat,
ăcat, pentru a-I
a fi credincios lui Dumnezeu
- Trăiește
ște în fața oamenilor ca un martor al harului mântuirii prin
Cristos
- Trăiește
ște în lume ca martor al venirii judecății
judec
lui Dumnezeu
2. Fiți înțelepți în răscumpărarea
ăscumpărarea timpului (1 Petru 4:7-9)
4:7
- Vegheați în privința rugăciunii
ăciunii
- Trăiți
ți în dragoste și manifestați dragostea
- Fiți dedicați binecuvântării
ării altora, oferindu-le
oferindu ospitalitatea voastră
3. Slujiți-vă unii pe alții
ții conform darurilor
darur
harului lui Dumnezeu
- Cei cu darul vorbirii – administrați
administra cuvintele lui Dumnezeu spre
zidirea altora
- Cei cu darul slujirii – administrați
administra binecuvântările primite celor care
au nevoie de ele
- Căutați
ți în toate gloria lui Dumnezeu în Cristos Isus
4. APLICAȚII:
- Modelează-ți trăirea și slujirea după
dup gândirea lui Cristos
- Acordează-ți trăirea și slujirea după
dup voia lui Dumnezeu, din
perspectiva vremii în care trăiești
- Echipează-te pentru a-ii sluji pe alții
al cu darurile harului lui Dumnezeu
pe care le-ai primit de la El.

Predică și învață prin Duhul Sfânt
Fapte 13:13-41 / 2 Timotei 3:14-4:8 (2 Timotei 4:2)
Pavel a fost chemat de Domnul Isus Cristos să propovăduiască
Evanghelia harului lui Dumnezeu (Fapte 20:24; Galateni 1:11-12). Timotei a
învățat de la apostolul Pavel cum să propovăduiască și să învețe pe alții
Cuvântul lui Dumnezeu. Ambii s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt în lucrarea
la care au fost chemați de Dumnezeu. Ce putem învăța de la ei?
1. Echipează-te în mod serios cu Cuvântul lui Dumnezeu revelat în
Sfânta Scriptură (2 Timotei 3:14-17).
- Învață bine cuvântul lui Dumnezeu pentru ca tu însuți să fii edificat
în vederea slujirii prin cuvânt (2 Timotei 3:14-17; Ezra 7:10)
- Învață cum să mânuiești cuvântul lui Dumnezeu ca pe o sabie a lui
Dumnezeu (Efeseni 6:17)
- Învață cum să încredințezi altora cuvântul lui Dumnezeu pentru ca
el să fie transmis mai departe (Fapte 20:32; 2 Timotei 2:1-2)
2. Propovăduiește cuvântul Evangheliei cu credincioșie tuturor
oamenilor (Fapte 13:13-41)
- Ține cont că Evanghelia harului lui Dumnezeu este una singură. Ea
nu se schimbă deloc (Iuda 3; Galateni 1:6-9; 1 Corinteni 15:1-2)
- Propovăduiește Evanghelia potrivit cu starea oamenilor în fața
cărora stai (vezi Fapte 2:22-36; 13:16-41)
- Propovăduiește tot planul lui Dumnezeu (Fapte 20:26-27)
3. Propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu în toate circumstanțele vieții,
chiar dacă oamenii nu te ascultă (2 Timotei 4:1-8)
- Propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu ca unul care este conștient
că va veni ziua judecății Sale
- Perseverează în cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când
oamenii îți întorc spatele
- Slujește prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu ca unul care
știe că răsplata pentru credincioșia în slujire va fi veșnică și glorioasă
4. APLICAȚII:
- Propuneți să fii credincios în echiparea cu cuvântul lui Dumnezeu
- Lasă-te condus de Duhul Domnului în abordarea oamenilor de orice
fel cu cuvântul Evangheliei
- Fii înarmat cu răbdare, curaj, înțelepciune, spirit de jertfă în
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în orice circumstanță și chiar când
oamenii sunt greu de înduplecat.

Implică-te în zidirea bisericii lui Cristos
Efeseni 4:1-16 / 2:20 (4:11-12)
Purtarea vrednică de chemarea pe care am primit-o are în vedere
implicarea credincioșilor în zidirea bisericii lui Cristos. Din moment ce
Dumnezeu a conceput biserica ca și locuință veșnică pentru El însuși (2:1922), desigur obiectivul Său este ca această casă spirituală să fie zidită. Toți
credincioșii sunt chemați să fie părtași la zidirea acestei case. Așadar:
1. Trăiește manifestând purtarea vrednică la care ai fost chemat (v.
1-10).
- Urmărește formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu (v. 1-2)
- Caută păstrarea unirii Duhului prin legătura păcii, trăind pe baza
unității Sfintei Treimi (v. 3-6)
- Acceptă deplin lucrarea harului lui Dumnezeu în viața ta, știind că
Domnul Isus, prin jertfa Lui, a câștigat o imensă comoară pe care a revărsato asupra bisericii Sale (v. 7-10)
2. Acceptă să slujești Domnului în lucrarea de zidire a bisericii Sale
sub îndrumarea oamenilor dați de Cristos bisericii (v. 11-15).
- Acceptă să fii echipat pentru slujire de oamenii dăruiți de Domnul
bisericii (v. 11-12)
- Urmărește zidirea spirituală a tuturor până la starea de maturitate,
adică asemenea lui Cristos în toate lucrurile (v. 13-15)
3. Rămâi ancorat în Cristos și dezvoltă-ți viața și slujirea prin ceea ce
Cristos îți dă (v. 16).
- În Cristos ai tot ceea ce tu ai nevoie pentru viața și slujirea ta (vezi
Ioan 15:5; Coloseni 2:9-10)
- Oferă ceea ce primești de la Cristos și celorlalte mădulare ale
trupului lui Cristos
- Primește ceea ce celelalte mădulare ale trupului lui Cristos primesc
de la El pentru a-ți da și ție, în vederea zidirii tale spirituale, cât și a întregului
trup
4. APLICAȚII:
- Acceptă ca Duhul Sfânt să rodească în viața ta un caracter
asemenea lui Cristos (Galateni 5:22-23)
- Slujește pe Domnul sub autoritatea Duhului Sfânt și a oamenilor dați
bisericii de Cristos pentru ca biserica Lui să fie zidită până la stadiul de
maturitate în Cristos
Dezvoltă relații cu toate mădularele bisericii lui Cristos, pentru ca în
această părtășie întreaga biserică să fie zidită.

