Completaţi versetul
Completaţi versetul: Să nu .............. pe Duhul
Sfânt al lui ............................, prin care aţi fost
............... pentru ziua ........................ .

Întrebare personală:
Ai fost un martor al lui Hristos în acest an?

Test din 1 Ioan
1. Ioan vesteşte ce a văzut, ce a auzit şi
ce a pipăit cu privire la Cuvântul vieţii,
ca publicul său să aibă părtăşie: A. cu un
apostol, B. cu capul unei denominaţiuni
oarecare, C. cu Tatăl şi cu Fiul. (1:1-3)
2. Apostolului i s-a descoperit că:
A.Dumnezeu este lumină, B.Dumnezeu este
întuneric, C.Dumnezeu se dezinteresează de
creaturile sale. (1:5)
3. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi
umblăm în întuneric: A.spunem adevărul,
B. minţim, C.dăm dovadă de lipsă de
judecată. (1:6)
4. Care este consecinţa umblării noastre în
lumină şi a părtăşiei cu fraţii? A.Stârnim
vrăjmăşia întunericului. B. Nu dăm în gropi.
C.Sângele lui Hristos ne curăţeşte de orice
păcat.(1:7)
5. Cu ce condiţie se iartă păcatele comise ?
A.Dacă le mărturisim Domnului. B. Dacă
uităm de ele. C. Dacă facem penitenţe. (1:9)
6. Prin ce se dovedeşte cunoaşterea lui
Dumnezeu? A.Prin frecventarea localului
Bisericii. B. Prin repetarea stăruitoare a
rugăciunii „Tatăl nostru”, C. Prin păzirea
poruncilor lui Hristos. (2:3)
7. Ce se poate spune despre un creştin care
urăşte pe fratele său? A. Umblă în lumină. B.
Umblă în întuneric. C. A uitat că a fost spălat
de vechile sale păcate. (2:11)
8. Ce efect poate produce dragostea lumii în
inima creştinului? A. Eclipsează învăţăturile
evanghelice, B. Face să crească dragostea lui
Dumnezeu. C.Alungă de acolo dragostea lui
Dumnezeu. (2:15)
9. După ce se poate cunoaşte duhul lui
Antihrist? A. Acest duh tăgăduieşte existenţa
lui Dumnezeu. B. Acest duh tăgăduieşte că
Isus este Hristosul. C. Acest duh promovează
politeismul. (2:22)
10. Credincioşii noutestamentali sunt copii
lui Dumnezeu, dar lumea nu-i cunoaşte,
precum nu l-a cunoscut nici pe Domnul.
În momentul răpirii Bisericii, când Isus
ni se va arăta, cum vom fi noi? A. Ca şi
pământenii, B. Ca îngerii, C. Ca Isus. (3:2)
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Tot mai mulți români „s-au lepădat” de Dumnezeu

HARTA ATEILOR din România
În ultimul deceniu, numărul
românilor care se declară atei a
crescut de aproape trei ori, potrivit
datelor Recensământului din
2011. Locuitorii Bucureștiului
și Ardealului sunt cel mai puțin
preocupați de religie, contrastând
puternic cu Oltenia, unde există cea
mai mică proporție de atei. Fețele
bisericești spun că de vină este
occidentalizarea societății.
Numărul românilor care nu cred
în Dumnezeu aproape că s-a
triplat în ultimul deceniu. Dacă
la Recensământul din 2002, erau
8.524 de „necredincioși”, după
Recensământul din 2011, numărul
lor a ajuns la 21.196.
Cea mai mare concentraţie se află în
zona Bucureşti-Ilfov (aproape 8.000
de atei) şi în general în zonele bogate
ale ţării (Ardeal, Banat), iar cea mai
mică- în Oltenia (750), Dobrogea
şi zonele sărace ale Munteniei
(Teleorman, Călăraşi, Ialomiţa). În
clasamentul pe oraşe, Bucureştiul
conduce, cu 7.346 de atei, fiind urmat
de Cluj-Napoca (1.616), Timișoara
(1.011) şi Iași (808).

TOPUL regiunilor în ordinea
descrescătoare a numărului de atei:
1. București- Ilfov - 7.819 de atei
2. Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud,
Cluj, Maramurș, Satu Mare, Sălaj)
- 3.288
3. Vest (Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara, Timiș) - 2.361
4. Centru (Alba, Brașov, Covasna,
Harghita, Mureș, Sibiu) - 2.225
5. Nord-Est- Moldova (Bacău,
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui) - 1.727
6. Muntenia (Argeș, Călărași,
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova, Teleorman) - 1.585
7. Sud-Est (Brăila, Buzău,
Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)
- 1.440
8. Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți,
Olt, Vâlcea) - 751
TOPUL ORAȘELOR cu cei mai
mulți atei:
1. București- 7.346 de atei
2. Cluj-Napoca- 1.616
3. Timișoara- 1.011
4. Iași- 808
(Evenimentul Zilei)
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