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Hristos a inviat!
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?
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Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII GENEROS CA ISUS

Elena Copoț
Sorin Marițan
Olimpia Nistor
ăunescu
Oana P
Păunescu
Daniela Reșinar
Raluca Cuțaru
Floare Leucuța

Fapte 20:31-38, Fapte 20:35b

O viaţă de dărnicie şi generozitate este un izvor de fericire personală, o responsabilitate creştină şi un
test al slujirii adevărate.
1. Binefacerea şi dărnicia sunt blocate de o inimă preocupată cu bunăstarea personală şi cu lucrurile
acestei lumi. Ia-ţi timp şi cercetează-te exact aşa cum spune David în Psalmul 139:23-24, şi notează tot
ce descoperi nepotrivit în această privinţă. Mărturiseşte-I Domnului starea nepotrivită şi hotărăşte-te
să pui punct la tot ce este păcat în acest sens; Caută să vezi care sunt rădăcinile preocupării tale pentru
cele materiale. Depistează-le şi roagă-te pentru ajutorul Duhului Sfânt în privinţa transformării.
2. Dărnicia lui Hristos nu este numai o manifestare a naturii Sale divine şi a dragostei Sale, ci şi un
factor motivator şi transformator. Reflectează atent la fiecare din ele şi apoi mulţumeşte-I din toată
inima în rugăciune; În ce măsură urmezi pilda lui Hristos şi a lui Pavel în ce priveşte generozitatea (din
textul menţionat)? Notează acele acţiuni şi modalităţi practice prin care poţi descrie aceasta.
3. Scriptura spune în Evrei 13:16 „Să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca
acestea Îi plac.”- Propuneţi-vă câteva acţiuni practice de binefacere şi dărnicie pe care să le faceţi
săptămânal. Acţiuni de slujire şi dărnicie mari sau mici, dar făcute din dragoste pentru Hristos şi
semeni; Evaluaţi la sfârşitul fiecărei săptămâni modul în care aţi reuţit să împliniţi cele propuse.
Sugestii practice:
Citeşte şi reflectează la pasaje din Biblie care ne comunică adevărul lui Dumnezeu privitor la:
- Răsplata dărniciei şi binefacerii creştine
- Blestemul care vine peste cei lacomi de câştig, zgîrciţi sau leneşi
- Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi împrospăteze motivaţia pentru o viaţă de generozitate.
- Lecturează biografia unui om al lui Dumnezeu care s-a distins prin binefacere şi dărnicie
- Lecturează o carte bună despre dărnicie (poţi cere sfat în privinţa aceasta de la păstor)
- Roagă-te zilnic ca să fii o pildă şi o binecuvântare în ce priveşte generozitatea.
Întrebări pentru discuţii:
1. Cât din câştigul personal era partea Domnului în perioada Vechiului Testament? (Levitic 27:30-33, 2
Cronici 31:5, Neemia 10:37).
2. Dar în perioada Noului Testament? (Matei 23:23; argumentaţi răspunsul cu alte texte din NT)
3. Ce principii privind dărnicia găsim în 2 Corinteni 8 şi 9?
4. Descrieţi căteva modalităţi prin care Pavel a demonstrat că s-a distins prin binefacere şi dărnicie. Ce
se mai poate aplica astăzi şi cum?
5. La ce se referă (în ce constă) fericirea mai mare despre care a spus Isus (cf. Fapte 20:35b)?
6. Ce consecinţe poate atrage lipsa binefacerii şi dărniciei?
Pastor Ovidiu Ghiţă

La multi ani!
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ZIUA MONDIALĂ DE
EVANGHELIZARE
pentru prima dată în
România
Creștinii din întreaga lume se pregătesc pentru cel mai mare eveniment evanghelistic din istorie
"Global Outreach Day" sau "Ziua Mondială de Evanghelizare". Viziunea Zilei Mondiale de
Evanghelizare este aceea ca fiecare credincios să vestească Evanghelia în ultima sâmbătă din
luna mai, în fiecare an. Milioane de credincioși din întreaga lume vestesc Evanghelia în acea zi.
Ziua Mondială de Evanghelizare este un catalizator pentru un stil de viață evanghelistic.
Obiectivul este ca fiecare credincios să ajungă la cel puțin o persoană cu Evanghelia în acea zi.
Când a fost întrebat cine ar succesorul său, Billy Graham, a declarat unei adunări mari:"Voi toți".
Putem să ajungem la lumea noastră doar dacă fiecare credincios ia măsuri. Imaginați-vă o zi în
care fiecare credincios este activ și transmite Evanghelia. Ce impact ar face într-o lume pierdută!
Ziua Mondială de Evanghelizare provoacă toți credincioșii obișnuiți să vestească Evanghelia în
acea zi. Există o singură persoană importantă pe care dorim să o mobilizăm: Tu!
Multe biserici și organizații misionare lucrează împreună pentru a ajunge la oamenii din lumea
noastră, dar în această zi specială accentul nu este pe nici o biserică sau misiune - este pe
Evanghelia lui Isus Cristos! Ziua Mondială de Evanghelizare este un catalizator util pentru a
mobiliza biserica pentru evanghelizare. Întregul trup al lui Hristos în acțiune este răspunsul
principal pentru o lume pierdută. Zeci de biserici locale, din zeci de orașe și sate din România, se
pregătesc pentru acest eveniment, coordonat de organizația creștină "Cristos pentru Toți".
Mai multe informații despre desfășurarea evenimentului în România, vor fi disponibile în
următoarele zile. Detalii despre "Global Outreach Day" la nivel mondial pe
www.globaloutreachday.com. Fii parte din acest eveniment mondial!
Samy Tuțac

