Le uram “La multi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna August
04, Vi – Adi Comariţa
07, Lu – Grigore Ioniţă
07, Lu –Elena Matache
14, Lu –Liviu Dancăescu
19, Sa – Alina Gheorghe
29, Ma – Gabi Sandu
30, Mi – Ana Beznea

Standardul lumii vs. standardul lui
Dumnezeu
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Lumea spune: Nu are importanţă în cine/ce
crezi. La final toţi ajungem în acelaşi loc.


o
Ilustraţie:

-

-

„Mai lipseşte Biblia, Sabia Duhului Sfânt.
Să o aduceţi aici şi să o puneţi în fruntea
celorlalte trei, căci fără această sabie,
Cuvântul lui Dumnezeu, nu voi putea
cârmui împărăţia.”

DUMNEZEU spune: Sfinţenia este o
podoabă pentru cât vor ţinea
vremurile, nu doar pentru
o
perioadă limitată (Ps. 93:5)
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Lumea spune: Biblia este o carte ca oricare
alta.
DUMNEZEU
spune:
Biblia
este
Cuvântul Meu, inspirat şi infailibil,
menit să ajute (2 Tim. 3:16-17)

Lumea spune: Revenirea lui Isus este o
poveste inventată de creştinism.


DUMNEZEU spune: Revenirea lui
Isus este o realitate, va veni să ia
acasă pe cei ce-L aşteaptă (1 Tes.
4:16-17)

”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu
şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17)
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Lumea spune: Curăţia/moralitatea/sfinţenia
sunt termeni vechi, de neluat în seamă.


o

E

N

„Mai lipseşte o sabie”, zise regele în
clipele încoronării.

Toţi curtenii se tulburară la auzul acestor
cuvinte şi începură să se întrebe ce sabie mai
lipseşte. Atunci regele zise:
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DUMNEZEU
spune:
Trăirea
în
concubinaj este păcat, fiecare
bărbat trebuie să işi aiba soţia lui
şi fiecare soţie trebuie să îşi aibă
soţul ei (1 Cor. 7:2)

„Sabia” unui împărat

o

DUMNEZEU spune: Există o singură
cale spre cer, şi aceea este
Domnul Isus (Ioan 14:6)

Lumea spune: Poţi să trăieşti în concubinaj, să
vezi dacă te potriveşti cu el/ea.


În anul 1547 a fost încoronat ca rege al
Angliei, Eduard al IV-lea. În ziua încoronării i
s-au adus trei săbii, ca un simbol al celor trei
regate pe care le avea Anglia de atunci şi pe
care tânărul rege avea să le cârmuiască.
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Biserica Penticostală
BETANIA
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Timp închinare:
Duminica: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

Evenimente:
20 August: nuntă Dani & Lavinia

II.

Să ţinem standardul sus

I.

Cu privire la autoritate

Ultimul
cuvânt
trebuie
să-l
aibă,
întotdeauna, Dumnezeu, Cuvântul Lui. El
este norma absolută.
Concepţii greşite:
1. Biserica are autoritatea finală
În acest sens, Biblia este privită ca un
“produs” al bisericii, fiind studiată în lumina
învăţăturii acelei biserici (sau în trendul
învăţăturii liderului bisericii respective).
2. Individul are autoritatea finală
Omul nu poate fi norma pentru absolut,
oricât de mult s-ar încerca acest lucru.
Potrivit acestei păreri, Biblia îl ajută pe om
să îşi formeze păreri. În funcţie de cum i se
pare corect, el decide ce este bine/corect.

Cu privire la învăţătură

În 1 Timotei 4:16 ni se spune “Fii cu luare
aminte asupra ta şi asupra învăţăturii pe care o
dai altora”
1. Invăţătura despre păcat
Păcatul este o realitate pe care unii oameni o
neagă, alţii fac glume pe seama ei. Unii
păcătuiesc fără a se gândi la consecinţe.
“Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23).
Păcatul este ceea ce se interpune între noi şi
Dumnezeu (Isaia 59:1,2). Păcatul este ceea ce-l
urâţeşte pe om.
“Suntem oameni”, vor spune unii pentru a se
justifica. Alţii vor încerca să-l “cosmetizeze”
pentru a nu mai arăta atât de urât.
Rezultatul este acelaşi: moarte.

Conceptia corecta: Scriptura şi DUMNEZEU
au autoritatea finală.

Fără jertfa Domnului Isus, fără recunoaşterea
păcatului, pocăinţă şi părăsire, lucrurile nu se
rezolvă de la sine.

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu
şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire”
(2 Timotei 3:16)

Nu trebuie coborât standardul pentru a acoperi
lucrurile. Nu ne face bine nouă şi nici relaţiei cu
Dumnezeu. Lucrurile trebuie spuse pe nume.
“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept ca să ne ierte şi să ne cureţe de orice
nelegiuire” (1 Ioan 1: 9).

2. Invăţătura despre Dumnezeu
Ne place să auzim lucruri frumoase, e în
natura noastră umană.
Ne place să auzim despre Dumnezeu că este
dragoste, milă, bunătate etc., şi aşa şi este
(1 Ioan 4:8). Dar, în acelaşi timp, El este şi
un foc mistuitor (Evrei 12:29).
Apostolul Pavel ne spune să ne uităm şi la
asprimea lui Dumnezeu. La bunătatea Lui
ne uităm mereu. Dar la celălalt aspect?
Păstrarea unei concepţii corecte despre
Dumnezeu va duce la o trăire şi o înţelegere
a lucrurilor în mod corect. A şti că
Dumnezeu nu este doar dragoste conduce
la o trăire mai atentă, mai grijulie (să nu-L
supăr).
Daniel în Babilon a avut o concepţie înaltă
despre Dumnezeu. Să nu-l supere, să Îi
ramână
credincios,
indiferent
de
consecinţe.
Lumea de acum coboară standardele
pentru a-i fi bine. Oamenii mint, fură,
trăiesc în concubinaj, se vorbesc de rău
pentru a le fi lor bine. Standardele lumii
sunt jos.

Biserica trebuie să ţină standardul sus.
Betania trebuie să ţină standardul sus.
Tu trebuie să ţii standardul sus.

