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FUNCŢIILE BISERICII

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
SIMONA CABA (MOZAMBIC)
-

Dumnezeu să poarte de grijă noii generații de tineri creștini din
Mozambic.
Protecție pentru Simona în călătoriile pe care le face în zone izolate și
îndepărtate.
Înțelepciune și călăuzire în lucrare
Favoare din partea autoritățiilor guvernamentale în privința
proiectelor din comunitate

Citate de Ioan Gura de Aur

O biserică pentru oameni ca tine
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie
Dumnezeu, Stânca mântuirii mele, (2Samuel 22:47)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Nicu Sandu
Rugăciune pentru Simona Caba (Mozambic)

Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi Cel ce
iubeşte niciodată nu poate urî, chiar de ar fi orişice împrejurare, şi aceasta este tocmai
cel mai mare bun al dragostei

SEARA
NU VA FI PROGRAM

Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă
Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

pahar cu apă rece.

”Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai
hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea..” (Psalmul 71:3)

Nicu Sandu

Prin cine vine izbavirea
Judecatori 6.11-24

1.Izbavirea vine prin Dumnezeu v.11
a. vine prin Dumnezeu pentru ca El se aseaza v.11
Ex: Jud. 6.15
b.vine prin Dumnezeu pentru ca El se arata v. 12
c. vine prin Dumnezeu pentru ca El se uita v.14,
Ex: Jud. 6.12

2. Izbavirea vine prin puterea lui Dumnezeu v.14
a. vine prin puterea lui Dumnezeu pentru ca El vorbeste v.17,
Ex: Fapte 1.8
b. vine prin puterea lui Dumnezeu pentru ca El asteapta v. 18
Ex: Fapte 1.4
c. vine prin puterea lui Dumnezeu pentru ca El e stapanul v.22

3. Izbavirea vine prin trimisul lui Dumnezeu
a. vine prin trimisul lui Dumnezeu daca Domnul este cu El v.16
b. vine prin trimisul lui Dumnezeu daca capata trecere inaintea Domnului v.17
Ex: Jud 6.15
c. vine prin trimisul lui Dumnezeu daca aduce jertfe v. 18
Ex. Jud. 6.21

Ispitirea lui Isus
Pentru ca un împărat să poată domni peste alţi el trebuie să dovedească
că se poate conduce pe sine însuşi. Textul biblic (Matei 4:1-11) îl
înfăţişează pe Împăratul Isus confruntându-şi duşmanul şi ieşin-d
biruitor chiar pe teritoriul acestuia. Isus la începutul misiuni Sale a
ajuns pe teritoriul inamic sleit de puteri în urma postului de 40 de zile.
Diavolul profitând de contextul acesta i-a iniţiativa şi porneşte la atac.
•Primul atac este în sfera necesităţilor fizice.
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu porunceşte ca pietrele acestea să se facă
pâini.”
Diavolul îi sugerează lui Isus să se folosească de puterea divină pentru
satisfacerea propriilor nevoi. Satisfacerea propriilor nevoi în afara voii
lui Dumnezeu este păcat. Mai important decât satisfacerea foamei este
ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul atacă pe fondul nevoilor
legitime ale trupului iar Isus scoate în relief nevoile legitime ale
sufletului şi duhului. În ordinea lui Dumnezeu sufletul şi duhul sunt
prioritare (vezi pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina). Diavolul
întotdeauna pune un accent exagerat pe trup în detrimentul sufletului şi
duhului. Dumnezeu se ocupă de om în întregime – trup, suflet şi duh.
•Al doilea atac este sfera îndepliniri mandatului Său.
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu aruncă-Te jos, căci este scris: El va
porunci îngerilor Săi să vegheze aupra Ta şi ei Te vor lua de mâini ca
nu cumva să te loveşti de vreo piatră.”
Dacă oameni vor vedea minunea vor recunoaşte că Tu eşti adevăratul
Mesia. Evreii erau un popor care cerea mereu semne şi minuni. Isus
ştia că a fi acceptat de popor pe un fond al miracolelor nu este după
voia lui Dumnezeu. Isus a refuzat oferta diavolului şi a acceptat voia
lui Dumnezeu. Venerarea şi goană după succes este în general forma de
idolatrie pe care diavolul o cultivă mereu în mintea umană. A umbla
după recunoşterea publică este extrem de dăunătoare pentru că produce
dezbinare. Smerenia aduce în schimb armonie.
•Al treilea atac este in sfera puteri, dominaţiei şi a gloriei.
„Diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt i-a arătat toate împărăţiile
lumii şi strălucirea lor şi i-a zis: Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie
dacă te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
Închinarea a fost, este şi va fi rezervată doar lui Dumnezeu. În calitate
de om Isus sa închinat doar lui Dumnezeu.

