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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Adepţii Islamului
-

Pentru ca musulmanii să aibă o revelaţie a adevăratului Dumnezeu şi
a dragostei Sale faţă de omenire
Pentru convingerea de păcat şi pocăinţa reală a multor musulmani
Împotriva duhurilor de frică ce au o mare influenţă în viaţa multor
musulmani
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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

„... Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea” (Luca 22:19)
„Cine câştigă lupta din interiorul nostru?”
O poveste indiană vorbeşte despre un şef care, în cadrul unei întâlniri, vorbea
despre lupta interioară a omului.
„Este ca şi cum doi câini luptă în interiorul nostru”, le-a spus şeful.
„Există un un câine bun care vrea să facă ce e drept şi un altul care întotdeauna
se luptă să facă răul. Uneori câinele bun pare să fie mai puternic şi să câştige lupta,
alteori câinele rău este mai puternic şi răul câştigă lupta”.
„Şi cine va câştiga lupta până la urmă”? - întreabă unul dintre cei care ascultau.
Seful a răspuns: „cel pe care îl vom hrăni!”

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Păstor - Costel Grămadă
Prezentarea video a unei ţări pentru care Biserica se va ruga.
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”
Iov 42:2

Predică dimineaţa: Costel Grămad
EVANGHELIA LUI HRISTOS – EVANGHELIA REGENERĂRII
Ioan 3:1-8

Studiu biografic: Vasile Boștiog

Iosua – exemplul slujirii dăruitoare (I)
(Iosua 11:15)

Primul pilon al Evangheliei este regenerarea.
Regenerarea (renaşterea) este o condiţie prealabilă pentru mântuire - Ioan 3:3.
1. Învaţă să conducă ascultând mai întâi (Ex. 24:9...)

I. CALEA SPRE REGENERARE

a. stadiul de început al slujirii - Ex. 17:13

Printr-un act de neascultare a unui singur om, Adam,
- toți oamenii au fost destinați să se nască păcătoși.-Rom.5:16
- au fost puși în imposibilitatea de a ajunge la slava lui Dumnezeu prin
mijloace proprii – Rom.3:23
Profeția lui Dumnezeu – Gen.3:15
Isus (sămânța femeii) a devenit jertfa vie pentru mântuirea întregii omeniri.
Mântuirea care a fost pusă la dispoziția oamenilor prin suferința și moartea pe cruce a
lui Isus arată omenirii:
1. rezultatul păcatului omului – Isaia 53:5
2. măsura cu care Dumezeu iubește omenirea – Rom.5:8
3. adevărata a valoare a fiecărui om – Matei16:26
4. prețul pentru reconciliere – Isaia 53:6

2. Încurajează când ceilalţi sunt demoralizaţi (Num. 13:8, 16; 14 )

II. METODA REGENERĂRII

3. Urmează în mod deplin „calea Domnului” (Num. 32:12; Deut.
1:36)

Există două condiții pentru regenerare: Pocăința și credința.
Condiția (Metoda) credinței:
Pavel în Filipi – Fapte 16:31
Duhul ne ajută să credem că Isus Hristos este Mântuitorul nostru – 1Cor.12:3
Condiția (Metoda) pocăinței:
Ioan Botezătorul – Matei 3:2
Isus Hristos – Marcu 1:15
Ap. Petru – Fapte 2:88, 3:19

b. slujire pe termen lung - evolutivă – Num. 11:28
c. conducere autoritativă - Deut. 34:9

a. Însufleţit de un alt duh (cf. Num. 14:24)
b. Domnul luptă pentru voi – „ întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă”
(Ios. 10:25)

a. Pt. că e „bărbat în care este Duhul Meu” (Num. 27:18)
b. ... şi „plin de duhul înţelepciunii” (Deut. 34:9)
c. Îndeplineşte TOATE preceptele Bibliei (Ios. 11:15)
4. Are certitudinea că va obţine Canaanul (Num. 13:30, 31)

III. REZULTATELE REGENERĂRII
Ce rezultă în urma pocăinței/regenerării?
1. Duhul Sfânt vine ca și consilier în noi și locuiește în noi – Rom.8:11
2. Suntem eliberați de legea păcatului și a morții – Rom.8:1-2
3. Primim dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu – Ioan 1:12
4. Ne bucurăm de binecuvântările mari ale lui Dumnezeu – 3Ioan 1:2

IV. REGENERAREA ÎN VIAȚA TA
Orice credincios trece prin perioade când are nevoie de regenerare / reînnoire:
1. Când obosește spiritual – Isaia 39:29-31
2. Când păcătuiește – Psalmul 51: 4,7-12
3. Aplică cele trei puncte la viața ta
Reînnoiește legământul cu Hristos, pocăiește-te plin de credință și te vei bucura
de regenerare - Isaia 43:18-19

a. deşi pare imposibil („nu putem...” – 13:31)
b. prin:
i. bunăvoinţa Domnului (Num. 14:8)
ii. supunere, nu răzvrătire (v. 9)
iii. temere de Dumnezeu, nu de grandoarea omului (v. 9)

