CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Geneza 46
Marţi
- Geneza 47:1-26
Miercuri - Geneza 47:27-48
Joi
- Geneza 49
Vineri
- Geneza 50:1-14
Sâmbătă - Geneza 50:15-26
Duminică – Exod 1:1-21

2 Cron.24
2 Cron.25
2 Cron.26
2 Cron.27
2 Cron.28
2 Cron.29
2 Cron.30

Psalmul 51
Psalmul 52
Psalmul 53
Psalmul 54
Psalmul 55
Psalmul 56
Psalmul 57

Fapte 18
Fapte 19:1-22
Fapte 19:23-41
Fapte 20
Fapte 21, 22
Fapte 23
Fapte 24

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Daniel și Perla Hădărean (Turcia)
-

Să trăiască fiecare zi conștienți de cine sunt în Hristos;
Să transmită dragostea lui Dumnezeu celor din jurul lor;
Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni;
Bisericile ”Casele Vieții” să crească în maturitate și să se înmulțească
Pentru Centrul Creștin din Instanbul;
Dumnezeu să-i ajute să primească viza pe termen lung;
Dumnezeu să îi ajute să învețe bine limba turcă.
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19 februarie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
14:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup
Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum
numele din cartea vieţii... (Apocalipsa 3:5)

Confesiunile creştine şi Raiul
Un bătrânel ortodox mergea de la biserică spre casă. La un moment dat,
diavolul i-a ieşit în cale, iar bătrânul l-a întrebat: „Diavole, aveţi ortodocşi în iad?”
Şi diavolul răspunde: Câtă frunză şi iarbă. A sperat că sunt mai buni catolicii, şi a
întrebat: „Dar catolici, aveţi?” şi diavolul îi răspunde: „Puzderie”. Foarte necăjit
bătrânelul a mai întrebat: „Dar baptişti, adventişti sau penticostali, aveţi sau nu?”
Şi diavolul i-a răspuns: „Avem de toţi”.
Întristat peste măsură, bătrânelul şi-a continuat drumul spre casă şi dintr-o
dată i-a apărut în cale un înger de lumină. Bucuros el îl întreabă: „Spune-mi te rog,
aveţi ortodocşi în Rai?”. Şi îngerul i-a răspuns: „Nici n-am auzit de ortodocşi”. Şi a
mai încercat spunând: „Dar poate aveţi catolici, baptisţi, adventişti sau penticostali.”
Şi îngerul i-a răspuns: „N-am auzit de niciunul dintre ei”. Foarte nedumerit,
bătrânelul a întrebat: „Bunule înger al lui Dumnezeu, te rog sa-mi spui pe cine aveţi
voi în Rai?”. Şi îngerul i-a răspuns: „Avem doar credincioşi cu adevărat, care-L
iubesc pe Dumnezeu din toată inima”

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 – ”Talantul in negoț”
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Mâinile Tale m-au făcut, şi m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ
poruncile Tale.”
Psalmul 119:73

Predică dimineaţa: Costel Grămadă
CĂLĂTORIND SPRE ŢARA PROMISĂ
Iosua 6:1-16
Viața credinciosului este o călătorie spre Cer, Tara Promisă –Canaanul ceresc
1. OBSTACOLELE INTRĂRII ÎN CANAAN
A. Necunoscutul
- Canaanul stârnea frică. - Num.13:28-29, 31
- Credinţa era mai slabă, generaţiile se schimbaseră
- Ne este frică de ziua de mâine.
B. Intimidarea
- Zidurile Ierihonului erau impunătoare, atacatorii erau ca nişte furnici
- Se aude răcnetul de leu a lui Satan, nenorociri şi probleme
– 1Petru 5:7-8; Iacov 4:7
- Dar peste toate răsună glasul lui Isus: „Vă dau putere peste toată puterea
vrăjmaşului”. Luca 10:19
C. Oferta
- Dumnezeu interzisese orice pradă materială – Iosua 6:17-19
- Acan nu ascultă- Iosua 7:1, 18-25
- Neascultarea lui a produs, prin blestemul căzut peste ei, o înfrângere catastrofală în
faţa cetăţii Ai. – Iosus 7:4-5, 12

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

1. Învaţă să conducă ascultând mai întâi (Ex. 24:9...)
a. stadiul de început al slujirii - Ex. 17:13
b. slujire pe termen lung - evolutivă – Num. 11:28
c. conducere autoritativă - Deut. 34:9
2. Încurajează când ceilalţi sunt demoralizaţi (Num. 13:8, 16; 14 )
a. Însufleţit de un alt duh (cf. Num. 14:24)
b. Domnul luptă pentru voi – „ întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă”
(Ios. 10:25)
3. Urmează în mod deplin „calea Domnului” (Num. 32:12; Deut.
1:36)
a. Pt. că e „bărbat în care este Duhul Meu” (Num. 27:18)

Tactica lui Satan este aceea de a oferi, dar el este chelner. Întâi dă, apoi vine cu nota
de plată.

b. ... şi „plin de duhul înţelepciunii” (Deut. 34:9)

2. CU CE A RĂSPUNS ISRAEL ?

c. Îndeplineşte TOATE preceptele Bibliei (Ios. 11:15)

A. Disciplină
Şi-au cunoscut rolul. Nimeni nu a încercat să facă slujba altuia. Iosua 6:4-10

4. Are certitudinea că va obţine Canaanul (Num. 13:30, 31)
a. deşi pare imposibil („nu putem...” – 13:31)

B. Răbdare
Şase zile au înconjurat cetatea Ierihon. A şaptea zi au înconjurat-o de şapte ori. Luca 21:19
C. Credinţă în Dumnezeu
Nu au prea priceput de ce trebuia să înconjoare cetatea, dar au ştiut că nu puteau
dărâma zidurile Ierihonului fără ajutorul lui Dumnezeu. -Evrei 11:6

CONCLUZIE: Evrei 12:1; Evrei 10:35-39

b. prin:
i. bunăvoinţa Domnului (Num. 14:8)
ii. supunere, nu răzvrătire (v. 9)
iii. temere de Dumnezeu, nu de grandoarea omului (v. 9)

