CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Regi 9
Marţi
- 1 Regi 10
Miercuri - 1 Regi 11
Joi
- 1 Regi 12:1-15
Vineri
- 1 Regi 12:16-33
Sâmbătă - 1 Regi 13
Duminică – 1 Regi 14

Ezechiel 37
Ezechiel 38
Ezechiel 39
Ezechiel 40
Ezechiel 41-42
Ezechiel 43
Ezechiel 44

Psalm 75
Psalm 76
Psalm 77
Psalm 78
Psalm 79
Psalm 80
Psalm 81

Rom 8:1:17
Rom 8:18-18-39
Rom 9
Rom 10
Rom 11
Rom 12
Rom 13

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Cei care îl urmează pe Mohamed
-

În numele lui Isus să fie ruptă puterea vrăjmașului din viețile lor
Ca musulmanii să fie aduși de la întuneric la lumina Evangheliei
Ca Dumnezeu să umple multe case cu bucuria vieților transformate
de puterea crucii
Ca cei care au crezut să fie loiali lui Hristos până la sfârșit

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871
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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,
19:00 – Repetiţie grup

DESPRE MÂNDRIE
Mandria intotdeauna este haina Satanei, pare frumoasa, dar este atat de grea, incat nu ai alta
sansa, decat caderea.
Mândria, pe orice palier s-ar înscrie demonstrându-şi podoabele, nu indică la altceva, de cât la
declinul ei.
Dumnezeu nu-ți poate încununa eforturile cu succes, cât timp ești în locul greșit și lași
mândria să te țină acolo!
MÂNDRIA merge în paralel cu umilința; între ele, nu-i decât ,,puțină vreme'' !
Prin influența oarbă a îngâmfării lor, unii consideră că zidesc o lucrare, doar pentru că dărâmă
orice altceva!
Mandria te urca pe cea mai inalta culme, iar apoi...iti da drumul..

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Boștiog Vasile
Rugăciune pentru cei care îl urmează pe Mahomed
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie, pentru cei ce
păzesc legămîntul şi poruncile Lui.”
Psalmul 25:10

Boștiog Vasile

Moduri prin care Dumnezeu ne vorbește
Iov 33:14-18
Cuvântul
- Scripturii (2 Tim. 3:16; Ps. 119: 11, 105)
- Profetic – care are mai multe forme: vis, viziune, etc (Ioel 2:28; Mat.
1:20-21; FA 10:9-18)
- Predicat de slujitorii lui Dumnezeu (prin oameni) – Efeseni 4:11 etc.
- Lui Hristos (cf. Evrei 1:1-2; Ioan 5:24)
Tăcerea
- anunță planul măreț al lui Dumnezeu care se va arăta mai târziu (Ioan
11:6 – a mai rămas în locul în care era încă 2 zile)
- Dumnezeu tace atunci când:
o Ne testează
o Deja ne-a vorbit
o Vrea să luăm anumite decizii importante
o Stie că nu vom asculta
o Uităm ce ne-a spus
- cf. Ps. 42:3, 9 - Pentruce mă uiţi? Pentruce trebuie să umblu plin de
întristare, sub apăsarea vrăjmaşului?

Miracole
- sau chiar demersul natural al evenimentelor (Ps. 19)
- miracolele confirmă importanța mărturiei slujitorilor (Evr. 2:4)
- miracolele dovedesc puterea nelimitată a lui Hristos (slăbănogul) –
Mat. 9:1-8
Suferință
- în suferință oameni „se gândesc” că ar fi timpul să se întoarcă la
Dumnezeu
- Ps. 46:1 – atitudinea noastră în suferință
- Cum îl vedem pe Dumnezeu în suferință nu Îl vedem nicăieri
altundeva (Job 42:5 - ,,Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar
acum ochiul meu Te-a văzut.)
Circumstanțe (providența lui Dumnezeu)
- Gen. 50:20; Rom 8:28

Descurajarea individuală şi creşterea personală
„Moise a ieşit pe la fraţii săi şi a fost martor la muncile lor grele”Exod 2:11
Moise a văzut oprimarea poporului său şi a fost sigur că el era
cel care trebuia să-1 elibereze; plin de o dreaptă indignare în duhul său,
a început să facă dreptate. După prima lovitură pentru Dumnezeu şi
pentru dreptate. Dumnezeu a permis ca Moise să ajungă într-o stare de
descurajare totală şi l-a trimis în deşert să păzească oile timp de
patruzeci de ani. La sfârşitul acelei perioade, Dumnezeu i S-a arătat lui
Moise şi i-a spus să meargă şi să elibereze pe poporul Său, dar Moise Ia răspuns: „Cine sunt eu, ca să mă duc?” (Exod 3:10-11). La început
Moise a înţeles că el era omul care trebuia să elibereze poporul, dar mai
întâi a trebuit să fie pregătit şi disciplinat de Dumnezeu. El. ca individ,
a avut dreptate, dar n-a fost omul potrivit pentru acea lucrare până când
n-a învăţat să aibă comuniune cu Dumnezeu.
Poate că avem viziune de la Dumnezeu şi o înţelegere foarte
clară a voii Lui şi trecem la treabă, dar apoi vine ceva echivalent celor
patruzeci de ani în pustie ai lui Moise, ca şi cum Dumnezeu ar fi părăsit
acea idee cu totul; când ajungem cu totul descurajaţi. Dumnezeu Se
întoarce şi reînvie chemarea, iar noi suntem cuprinşi de tremur şi
întrebăm: „O. Dar cine sunt eu ca să mă duc? “Trebuie să învăţăm
primul mare pas al lui Dumnezeu: „Eu sunt cel ce sunt te trimite”.
Trebuie să învăţăm că efortul nostru individual pentru Dumnezeu este o
impertinenţă; individualitatea noastră trebuie să fie arsă de relaţia
personală cu Dumnezeu (vezi Matei 3:17 – ”Şi din ceruri s-a auzit un
glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care 'mi găsesc
plăcerea”).
Noi ne fixăm atenţia asupra perspectivei individuale a
lucrurilor; avem viziunea – „Ştiu că asta vrea Dumnezeu să fac”, dar nam învăţat să intrăm în ritmul lui Dumnezeu. Dacă treci printr-o
perioadă de descurajare, urmează o mare creştere personală.

