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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Elisabeta Pintilie (Niger)
-

Domnul să îi dea o viziune pe termen lung, protecţie fizică,
emoţională şi spirituală
Dumnezeu să îi dea curaj şi călăuzire pentru a desfăşura o lucrare
eficientă printre elevii nigerieni
Pentru îndepărtarea opresiunilor demonice şi a efectelor spirituale ale
islamului popular
Cum privim viaţa?

Cineva tare necăjit a venit, odată, la un om al lui Dumnezeu şi 1-a întrebat:
- Ce este rău cu mine? De ce nu îmi găsesc liniştea? De ce nu sunt mulţumit de viaţa
mea?
Omul lui Dumnezeu a luat atunci o sticlă şi, după ce a umplut-o pe jumătate cu apă, a
pus-o în faţa omului şi 1-a întrebat:
- Cum e această sticlă? - Este pe jumătate goală!
- Vezi, i-a mai spus omul lui Dumnezeu, „eu o văd pe jumătate plină”.
În viaţă, trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Nu este greu, mai ales că în
toate există ceva frumos; Dacă vom şti să privim natura, vom vedea frumuseţe şi
bogăţie. Dacă vom şti să-1 privim pe om, în adâncul lui, vom vedea bunătate şi
dragoste. Privind astfel viaţa şi oamenii, devenim noi înşine mai frumoşi, mai bogaţi
şi mai buni.
"Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine!"
(Ioan Gură de Aur )
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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

Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire
(Ps. 119:165)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Nicu Sandu
Rugăciune pentru misionarii din Niger (Elisabeta Pintilie)
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Costel Grămadă

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi
la El este belşug de răscumpărare!”
Psalmul 130:7

Predică dimineaţa: Nicu Sandu

Credinţa preasfântă
Text: Iuda v. 20, 21

Pastor, Costel Grămadă

ILIE – OMUL UNEI TREZIRI SPIRITUALE
Iacov 5:17-18
Cea mai mare nevoie a bisericii contemporane este O TREZIRE SPIRITUALĂ
ILIE, UN OM CA ȘI NOI
- Unul din locuitorii Galaadului (1Împ.17:1)
-

1. Credinţa preasfântă aduce zidire sufletească (v. 20a)

Cu aceleași slăbiciuni ca și noi (Iacov 5:17)

Fapte 14:15
Dumnezeu folosește oamenii obișnuiți ptr a aduce trezirea spirituală

- Ex. Ps. 50:10, 12
ILIE, UN OM AL RUGĂCIUNII
- S-a rugat să nu plouă, și nu a plouat (Iacov 5:17)

2. Credinţa preasfântă înalţă rugăciuni prin Duhul (v. 20b)
- Ex. FA 1:14, 2:42; Rom. 15:30; Iac. 5:15

-

S-a rugat să plouă, și a plouat (Iacov 5:18)

-

S-a rugat ptr viață, și viața a venit (1Împ.17:21-22)

-

S-a rugat ptr foc, și focul a căzut de la Domnul (1Imp.18:36-38)

Ilie s-a rugat cu stăruință.
Rugăciunea este cheia trezirilor spirituale

3. Credinţa preasfântă ne ţine în dragostea lui Dumnezeu (v. 21a)
- Ex. v. 23; Evr. 2:3; 1:9; Mat. 5:7

4. Credinţa preasfântă asteaptă îndurarea Domnului (v. 21b)
- Ex. 1 Ioan 5:12; Ps. 91:11; 1Cor. 1:8

ILIE, UN OM AL CREDINȚEI ADEVĂRATE
- Credința adevărată într-un Dumnezeu adevărat (1Împ.18:22-24)
-

Credința adevărată naște îndrăzneală (1Împ.18:30-34)

-

Credința adevărată acționează (1Împ.18:36, 40)

Credința este ușa care deschide camera trezirilor spirituale.
CONCLUZIE:
În vreme de criză spirituală este nevoie de trezire spirituală.
Comoditatea, compromisurile, formalismul, fariseismul, legalismul,
libertinajul, sectarismul și ecumenismul au loat proporții alarmante.
Toate sunt semne clare ale unei mari crize spirituale.
Un om obișnuit ca tine poate declanșa o trezire spirituală prin rugăciune și o
credință adevărată practicată cu îndrăzneală.

