Atitudinea cerşetorului şi cea a regelui
Un cersetor se afla in mijlocul unei pieţe. La un moment dat, pe poarta
cetaţii intra un alai deosebit. Era caravana regala. Cersetorul a vazut ca
urma sa se apropie regele si plin de speranta şi-a zis: „Vine regele, voi fi
bogat ...”
Imparatul a venit direct la el, caci venise special pentru el, si zâmbind a
întins mâna şi l-a întrebat: „ Ce-mi dai ?” Surprins, cerşetorul s-a scormonit
în traistă şi a scos un bob de orez, pe care l-a pus în mâna regeluii. El l-a
luat zambind şi a plecat. Dupa ce a ajuns acasă, regele şi-a trimis slujitorul
cu un ban de aur să-l dea cerşetorului. Îngândurat şi trist cerşetorul a zis:
„Doamne, de ce nu am dat tot orezul...?”

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ioan 16:15
- Zah.2:10
- Isaia 40:11
- Ioan 6:35
- Prov. 16:7
- Efes.5:14
- Ps.27:5

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNA
Luni
- Iacov 3-5
Marţi
- 1 Petru 1-2
Miercuri - 1 Petru 3-5
Joi
- 2 Petru 1-3
Vineri
- 1 Ioan 3-5
Sâmbătă - 1 Ioan 3-5
Duminică -2Ioan , 3Ioan, Iuda

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

MISIONARII ROMÂNI DIN INDIA
şi
Duminică - în cadrul slujbei
Despre conştiinţă
„Constiinta şi reputatia, merg mână în mână; de obicei un om cu o conştiinţă curată
are un nume bun.”
„Constiinta te sfătuieste ca un prieten, înainte de a-ţi fi judecător”
„Constiinta este "bine crescută"; de obicei nu vorbeste celor ce nu sunt gata sa o
asculte”
„Constiinta este acea voce care ne ajută să rămânem "mici" chiar si atunci când
facem lucruri "mari".
„Cea mai aspră mustrare este "mustrarea de constiinţă".
„O conştiinţă curată e o sărbătoare neîntreruptă .”

Biserica
Apostolică
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Buletin Duminical

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

18 decembrie 2011

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

Binecuvântat să fie Domnul ... care ne-a scăpat sufletul ca pasărea din
lanţul păsărarului. Lanţul s-a rupt, şi noi am scăpat.

(Psalmul 124:6, 7)
PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Boştiog Vasile
RUGĂCIUNE pentru binecuvântarea oraşului Urziceni
Vizita grupului de tineri din București – George Iancu
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al
Meu şi vă va descoperi.”
S
Ioan 16:15

Predică dimineaţa: Boştiog Vasile

Paşi spre eliberare de opresiunea celui rău
(Text: Matei 9:27-31)

1. Realizează că eşti oprimat (de cel rău) v. 27
- „ai milă de noi ...”
- lipsa setei după Dumnezeu (discipline sp.), a întâlnirii cu D-zeu în
închinare, a unei mărturii vie oriunde, etc., - sunt semne ale oprimării
spirituale

2. Invocă ajutorul lui Isus cu stăruinţă (v. 27, 28)
- „s-au luat după Isus”, „au venit la El (în casă)”
- insistenţa la Dumnezeu – cheia marilor lucrări miraculoase (cf. Luca
18:1)

2. Manifestă o credinţă care aduce rezultate (v. 28)
- Isus se atinge atunci când crezi
(„Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
Atunci S-a atins de ochii lor)
-

Necredinţa – factorul principal care-l împiedică pe Isus să lucreze
(Marcu 6:5,6 “N-a putut să facă nici o minune acolo … Şi se mira de
necredinţa lor”)

IUBIREA DE DUMNEZEU: PRIMA SI CEA MAI MARE PORUNCA
Iubind pe Dumnezeu cu tot sufletul (Fil. 2:1–9; Marcu 12:28-31)
Dumnezeu a creat fiecare individ cu 4 domenii distincte prin care sunt
capabili sa-și exprimedragostea pentru Dumnezeu.
- inima, sufletul, cugetul, puterea
Ce inseamna sa iubesti pe Dumnezeu cu tot sufletul tau?
1. Noi il iubim pe Dumnezeu cu sufletul nostru, atunci cand UMBLAM cu o
atitudine a smereniei.
Isus este smerit cu inima si El este smerit in atitudnile Lui insemnand ca El este
concentrat in interesul celorlalti.
El totdeauna pune alti oameni mai presus de El Insusi. Fil. 2:3–9
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare
să privească pe altul mai presus de el însuşi.
Pentru a-L iubi pe Dumnezeu cu sufletul nostru trebuie sa ajungem la blandete
ca mod de exprimare a dragostei pentru Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, cand nu o simtim inca, O ALEGEM. Alegem smerenia,
alegem blandetea, deoarece stim ca-I suntem placuti lui Dumnezeu cand
suntem smeriti.
2. Noi Il Iubim pe Dumnezeu cu sufletul nostru, atunci cand SLUJIM cu o
atitudine a smereniei.
Devenim slujitori a caror inima este plina cu dragoste.
Fil. 2:5-8: ne ofera intelegere despre gradul si profunzimea cu care El S-a
abandonat pe Sine
Cuvantul SLUJITOR folosit in limba greaca este DOULOS - inseamna ca o
persoana este intr-o permanenta relatie de servitute (robie)
- ,,si-mi iubesc asa de mult stapanul incat NICIODATA NU VOI fi eliberat...”
3. Noi Il Iubim pe Dumnezeu cu sufletul nostru, atunci cand VORBIM cu o
atitudine a smereniei.
Cel mai maret vehicul al exprimarii limitelor la care ajunge personalitatea
noastra este VORBIREA noastra. Ceeace noi spunem ori elibereaza, ori
restrictioneaza lucrarea Duhului Sfant in inimile noastre, cand cand de fapt ar
trebui Sa-L Iubeasca pe Dumnezeu mai mult. Cand vorbirea noastra incepe
sa vina sub stapanirea Duhului Sfant atunci exista o multiplicare a dragostei si
puterii care este eliberata in inimile noastre prin Duhul Sfant.
Fil. 2:12–16 -Aici este problema reala a smereniei.
Matei 12:34 -Din prisosul INIMII vorbeste gura. Isus conecteaza direct ceeace
iese din gura cu starea inimii .Cuvintele noastre sunt adevarata fereastra spre
sufletele noastre.

