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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Dumitriţa (Asia Centrală)
-

Pentru sănătate şi protecţie fizică, psihică şi spirituală
Pentru curaj, încredere totală în Domnul şi călăuzire în tot ceea ce
vorbeşte şi face
Pentru noi lucrători în echipă şi fonduri pentru proiectele dezvoltate
Pentru călăuzire specială către persoane care răspund la chemarea lui
Dumnezeu

De ce eşti mulţumit...?
Intr-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de un
vecin:
- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit ? Niciodată nu te-am văzut
supărat.
- Foarte simplu - a răspuns celălalt. În fiecare dimineaţă, când mă trezesc,
privesc întâi cerul. Aşa mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate.
Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi.
În cele din urmă, privesc în jurul meu, lumea întreagă ce se trezeşte în fiecare
dimineaţă la viaţă. Aşa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care suferă de
boli sau neputinţe, de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş
putea ajuta. În felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot
face.
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc..., dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine...
(Gal. 2:20)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Boştiog Vasile
Rugăciune pentru misionarii creştini din Asia Centrală
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mă
voi teme de nimic; căci Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele”
Isaia 12:2

Predică dimineaţa: Boştiog Vasile

Oportunităţi pierdute
Fapte 24:24-26
1. În viaţa personală
-

ocazii pierdute în dezvoltarea vieţii devoţionale (Ps. 119: 105, 11)

-

în dezvoltarea maturităţii – Matei 5:48 (pericolul de a rămâne la
acelaşi stadiu de ani de zile) – Ef. 4:15 – „... să creştem în toate
privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos”

2. În viaţa de familie
-

subestimarea familiei astăzi în societate

-

pericolul de a pierde ocaziile zilnice de comuniune familială

-

legături dificile între copii şi părinţi; pericole: copiii - neascultare (Col.
3:20), părinţi – lipsa spiritului responsabilităţii în buna creştere a
copilului (Prov. 23:13, 14; 29:15, 17)

-

Iov – exemplul tatălui responsabil de copiii săi (Iov 1:5) – „Aşa avea
Iov obicei să facă”

3. În viaţa bisericii
-

Fapte 2:42 – participarea activă la părtăşia în Biserică

-

în biserică – oportunitatea de a dezvolta harismele, unitatea, etc.

4. În viaţa celor nemântuiţii
-

„Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi
vremea” (Coloseni 4:5)

-

a răscumpăra vremea - „a profita de fiecare oportunitate”

Samuel - omul speranţei în vreme de restrişte
Introducere:
- Semnificaţia numelui: „Dumnezeu a ascultat”
- Samuel –judecător (ultimul), preot şi profet care a legat perioada
judecătorilor de cea monarhică (1066-1000 î. Hr.); pregătitor al monarhiei
1. Are parte de o naştere miraculoasă (1 Sam. 1:27, 28)
a. Aceasta confirmă providenţa lui Dumnezeu
b. Răul (sterilitatea) aduce uneori binele (naşterea unui
mare erou) – 1 Sam. 1:11 „Îl voi închina Domnului...”
c. Replica Anei la răspunsul divin – imnul doxologic care
e compus din:
i. Proslăvirea sfinţeniei lui Dumezeu (2.1-3)
ii. Proslăvirea puterii lui Dumnezeu (2:4-8)
iii. Proslăvirea triumfului Domnului (2:9-10)
d. Rolul părintelui în buna creştere spirituală a copilului
(Ex. Avraam, Moise, etc.)
2. Manifestă o deschinere fără rezerve la chemarea lui
Dumnezeu (1 Sam. 3:1-21); „Iată-mă”
a. Paşi caracteristici ai chemării divine
i. Apelul Domnului (strigarea pe nume) – 3:10
ii. Răspunsul din partea celui chemat – 3:10
iii. Transmiterea Cuvântului vestit – 3: 18
iv. Confirmarea publică a chemării – 4:1
b. Comp. cu Moise, Ieremia, Iona, etc., care iniţial au
refuzat vocaţia divină
3. Manifestă o slujire care schimbă condiţia spirituală a
întregii naţiuni
a. Apariţia profetismului adevărat (3:21 „Domnul nu

înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui
Samuel, în Silo, prin cuvîntul Domnului”)
b. Preoţie onestă vs. preoţia coruptă a lui Eli şi a familiei
sale (1 Sam. 2: 22-26)
c. Lider (Judecător) drept (1 Sam. 7:15)

