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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
CHINA
-

Biserica chineză să primească viziunea de a răspândi Evanghelia în
grupurile neevanghelizate din China
Apropierea acestei naţiuni de adevăr şi de libertate
Dumnezeu să-i împuternicească pe creştinii persecutaţi din această
naţiune

DESPRE PĂCAT
„A păcătui este omenesc, dar a-ţi justifica păcatele este diavolesc” – Lev
Tolstoi
„Când noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le uită” – Ioan
Gură de Aur
„O singură fisură va scufunda corabia, aşa cum un singur păcat îl va distruge
pe păcătos” – John Bunyan
„Am căzut prin păcat, dar ne ridicăm prin căinţă” – Vasile cel Mare
„Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este
transformată în propriu-i chin” – Augustin
„Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină
rugăciunea, începe păcatul.” - Augustin
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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

Eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei
călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. (Ps. 73:23, 24)
PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Boştiog Vasile
Prezentarea video a unei ţări pentru care Biserica se va ruga.
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Imi plec inima să împlinesc orâduirile Tale, totdeauna şi până la sfârşit”.
Psalm 119:112

Predică dimineaţa: Boştiog Vasile
Moise – omul prin care Dumnezeu revoluţionează istoria lui Israel

Lucruri care slăbesc puterea bisericii astăzi
Text: 1 Petru 5:8
1. Superficialitatea
(Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru
oameni – Col. 3:23)
- Multe lucruri făcute de suprafaţă: Închinarea, (care e sacrificiul întregii
noastre fiinţe pentru Dumnezeu - Rom. 12:1), frecventarea bisericii
slujire în biserică (gr. douleuo- a fi sclavul cuiva, a fi controlat de cineva
- Rom. 12:11), etc.

Moise a avut parte de:
1. O naştere care aduce speranţa eliberării (Ex. 2)
- providenţa lui Dumnezeu s-a manifestat în mod deplin în naşterea lui Moise
- statutul regal al lui Moise nu-l face apt să devină lider spiritual al naţiunii; el
are nevoie de formare spirituală în maniere destul de bizare - Ex. 2:11-22
2. O vocaţie care arată supremaţia lui Yahweh peste toate zeilăţile păgâne
- Chemarea lui Moise are la bază mai multe elemente:

2. Concentrarea pe programe (confesiune), nu pe prezenţa lui
Dumnezeu
(Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în
mijlocul lor - Mat. 18:20)
- de-a lungul istoriei, bisericile au vrut să ştie mai degrabă, care este cea
mai bună, şi nu cum poate fi Dumnezeu prezent acolo
- ex. fariseilor care aveau în vedere religiozitatea fără Dumnezeu (Mat
12:2)
- „.. sunt ŞI EU în mijlocul lor” (Mat. 18:20)

1. Dumnezeu se arată lui Moise (Ex. 3:1 urm.); 2. Dumnezeu îl însărcinează pe
Moise (3:10); 3. refuzarea sarcinii (3:11;4:1,10); 4. Dumnezeu infirmă

atitudinea respingăotare a lui Moise, reiterează vocaţia si-i oferă un
semn (4:2.9); 5. Moise acceptă vocaţia şi îşi începe misiunea (4:18)
- vocaţia lui Moise arată confruntarea lui Dumnezeu cu zeităţile păgâne,
puterea lui Yahweh fiind fără margini (Ex. 7:5)
3. O misiune multiplă prin care puterea lui Yahweh este descoperită lui
Israel

3. Comoditatea maximă
(Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului – Evr. 12:4)
- nu ne mai asumăm riscuri pentru Dumnezeu (Mat. 13:44-46)
- când biserica este vie, oamenii sunt persecutaţi (Evr. 11:36, 37),
credincioşii se sacrifică (Luca 8:23), se luptă din răsputeri să vestească
Cuvântul (2Cor. 4:16), etc.

4. Secularismul
(Nu vă conformaţi imaginii lumii acesteia ... – Rom. 12:2)
- tendinţa bisericii de a deveni tot mai lumească are consecinţe negative,
întrucât lumea nu-L poate cunoaşte pe Dumnezeu (1 Cor 1:21), iar asocierea
cu lumea este duşmănie cu Dumnezeu (Iac. 4:4)

Misiunea lui Moise s-a evidenţiat pe mai multe planuri:
a. Moise ca lider naţional, care-l eliberează pe Israel din sclavie
- Yahweh aude gemetele nţiunii Israel şi-l delegă pe Moise ca lider (Ex. 3:9,10)
b. Moise ca profet care comunică voia lui Dumnezeu naţiunii
- statutul profetic al lui Moise este fără precedent în Israel (Deut. 34:10; cf
Num 11)
c. Moise ca legislator, el fiind promotorul Legii Mozaice
- revelaţia mozaică a fost descoperită lui Moise, care vorbea cu Dumnezeu
“faţă în faţă” (33:11)

