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Studiu biblic pentru joi, 15 decembrie

ÎMPĂRĂȚIA CARE NU SE CLATINĂ
Evrei 12:18-29, Evrei 12:28
IDEEA CENRALĂ: Credința noastră se bazează pe Împărăția lui Dumnezeu care nu se clatină
ȚII: Care sunt bazele pe care se întemeiază împărăția lui Dumnezeu și care sunt de neclătinat?
APLICA
APLICAȚII:
Dumnezeu și ”natura” Lui!
Exod 3:14 ”Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui
Israel astfel: „Cel ce Se numește „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Maleahi 3:6 – ” Căci Eu sunt Domnul, Eu
nu Mă schimb…” Evrei 13:8 ” Isus Hristos este același ieri și azi și in veci!” De-a lungul istoriei oamenii
au avut diferite zeități cu ”teologii” diferite, doar Dumnezeu este același în El nefiind schimbare!
Cuvântul lui Dumnezeu
Împărăția lui Dumnezeu este întemeiată pe Cuvântul Domnului care nu trece! Matei 24:35 ” Cerul si
pamantul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Isaia 40:8 ” iarba se usucă, floarea cade; dar
cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit în Templu,
a fost predicat în Areopag, a fost vestit în casa Cezarului. Azi Templul, Areopagul, casa Cezarului sunt
ruine, Cuvântul lui Dumnezeu a rămas valabil și e în picioare! Nu au fost puțini cei ce au încercat să
distrugă Cuvântul lui Dumnezeu și iată că nu au reușit, nu pentru că vreo organizație secretă sau un
grup de ”inițiați” au menținut Scriptura, ci pentru că Dumnezeu a vegheat asupra Cuvântului Său!
Biserica lui Hristos
Împărăția lui Dumnezeu cuprinde Biserica Sa! Matei 16:18 ” Și Eu iți spun: tu ești Petru, și pe această
piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” Nimic nu va putea distruge
Biserica lui Hristos – pentru că este nu a omului ci a Celui ce și-a curățit-o ca să fie a Lui – Isus
Mântuitorul! Așadar cu astfel de elemente la bază cum ar putea Împărăția lui Dumnezeu să se clatine?
Și noi suntem parte a acestei împărății, răscumpărați prin sângele Lui, Mielul fără cusur și fără pată! Să
nu uităm niciodată că suntem parte a unei împărății de nezdruncinat!
SUGESTII PRACTICE:
Cum este credința noastră având ca bază caracterul de neclătinat al împărăției lui Dumnezeu?
Viața noastră arată că suntem parte a acestei împărății?
Acordăm lui Dumnezeu și Cuvântului Său respectul pe care îl merită?
Oare necazurile, sau problemele, sau provocările contemporane sunt mai puternice pentru noi, decât
Împărăția care nu se clatină?
Când este pusă credința noastră la încercare suntem tari sau ne plecăm sub orice lovitură?
Putem identifica vreun moment al vieții noastre când am dat impresia că ne clătinăm în credință?
Dar vreun moment în care am arătat determinare știind că împărăția lui Dumnezeu nu se clatină?
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
Dac
e schimbă și împărăția Lui este de neclatinat cum ne raportăm la aceasta?
Dacăă Împăratul nostru nu sse
Cum arătăm în viața noastră faptul că împărăția lui Dumnezeu nu se clatină?
Putem susține credibil în fața necredincioșilor
necredincioșilor,, cu dovezil
dovezil,, ccăă împărăția lui Dumnezeu nu se clatină?
Cum dovedim celor necredincioși din jur că avem în noi împărăția care nu se clatină?
Suntem oare pregătiți să stăm în fața Împăratului și să îi dăm socoteală?
Pastor Valentin Sfercoci

Actiuni umanitare de Craciun
Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a anului, Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Isus.
Începem să ascultăm colinde, peste tot sunt numai luminiţe, magazinele sunt pregătite de
sărbătoare, ne îmbie să cumpărăm cadouri pentru cei dragi. Sunt frumoase toate aceste lucruri,
dar nu sunt cele mai valoroase. Înainte de a cumpăra cadouri pentru cei din jurul nostru, trebuie
să trecem mai întâi pe la “magazinul” pentru inimi, acolo … în camera de Sus, şi să cerem
dragoste pentru cei din jurul nostru, iertare, bunătate, acceptare, bucurie, pace, îndelungă
răbdare. Fără aceste comori în inima noastră, orice cadouri am da celor de lângă noi, nu au nici o
valoare. Doar obiecte! Când inima este încărcată de comori cereşti, A DA devine mult mai
important decât A PRIMI. Vrem să fim şi în acest an o binecuvântare pentru cei în nevoi, pentru
cei pt. care 'puţinul nostru' înseamnă 'mult', înseamnă dragoste şi compasiune.
Pregăteşte-ţi inima în camera de Sus şi fi o bucurie profundă pentru cei din jurul tău de
aceste Sărbători!
1. BUCURIA DĂRUIRII – 350 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de
reeducare.
2. E MAI FERICE SĂ DAI – contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la ieșirea din
biserică, în cutiile portocalii.
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică, în cutia albă.
Aceste acțiuni se vor desfășura în duminicile din 11 și 18 decembrie.
"Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte
neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut."
Matei 25:40.
Ă MULȚUMIM ȘI DORIM CA DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE!
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