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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Ridicarea maramei necredinţei
-

Ca Dumnezeu să îndeparte orbirea spirituală din sufletul oamenilor şi
astfel să vadă lumina lui Hristos
Ca oamenii să vadă viaţa, bucuria şi pacea pe care le dă Dumnezeu
Ca Dumnezeu să le deschidă mintea musulmanilor să-L înţeleagă şi
să-L accepte pe Hristos
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
(Apoc. 22:12)

Citate duhovniceşti – Richard Wurmbrand
“Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr.”
“Când spui "Dumnezeu este" ai spus prea puţin despre El. Dumnezeu se
întâmplă. El este o uriaşă venire şi devenire. Numele Său în ebraică este "El",
care exprimă o direcţie. "El" înseamnă "către", mişcare de la Alfa la Omega.”
“Dacă i-am mulţumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, nu am mai
avea timp să ne plângem.”

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Costel Grămadă

SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boştiog Vasile

“Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i adevărată, ori nu crezi tu în
ea.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

“Credinciosul trebuie să lupte până la sânge împotriva tristeţii, pentru că ea ne
paralizează viaţa şi puterea în Hristos. Hristos este Domnul bucuriei!”

.

„Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întăreşti inima, îţi pleci
urechea spre ei.”
Psalmul 10:17

Pastor, Costel Grămadă

REFOCALIZEAZĂ-TE
1Corinteni 15:33-34
Există multe lucruri care îi distrag atenția celui credincios.
Trei lucruri asupra cărora Duhul Sfânt vrea să te concentrezi:

I. RESTABILEȘTE-ȚI ȚINTA
Iov 15:12-Încotro te trage inima?
1. Pentru viața aceasta – o viață trăită spre gloria lui Dumnezeu
- o viață din belsug – Ioan 10:10
- o viață de biruință – 1Cor.15:54 – ”moartea a fost înghițită de biruință”
Psalmi 118:15
Evrei 12:2
2. Pentru viața de dincolo – Cerul lui Dumnezeu
Filip. 3:14 – premiul chemării cerești
Filip. 3:20 – cetățenia noastră este în ceruri
Apoc.22:5 – acolo nu va mai fi..., dar va fi: Apoc.22:1-2

II. REÎNNOIEȘTE-ȚI ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU
1. În Cuvântul Lui
- Ps.119:105; 56:4; Proverbe 16:20
- 1Petru 1:23, 25
2. În puterea Lui – Iov.42 – ”Știu că Tu poți totul!”
- Iov 12:13; Iov 25:2; Iov 26:12
- Iov 36:22 - Dumnezeu este mare în puterea Lui;
Efeseni 3:20 - prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult
decât cerem sau gândim noi

III. REAMINTEȘTE-I DOMNULUI CĂ AI NEVOIE DE EL
Egoismul și individualismul îi izolează pe oameni. Devin tot mai independenți.
Un credincios adevărat depinde de Dumnezeu. Spune-I că ai nevoie disperată:
1. De mila Lui
- pentru păcătoșenia ta
o Vameșul: ”Ai milă de mine, păcătosul!” – Matei 18:13
2. De răspunsul Lui la rugăciunile tale
Ca să primești răspuns, trebuie să te rogi.
- Psalmi 4:1; 13:3; 55:2; 69:13
3. De ajutorul Lui
- Psalmi 38:22; 70:5; 71:12; Psalmi 88:13;
- Psalmi 124:8 - Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut
cerurile şi pământul.

Vasile Boștiog
Cum ispiteşte Diavolul?
Matei 4:1-11; 1 Ioan 2:16
Introducere
- ispitirile Diavolului au fost succesive şi variabile (schimbă obiectul
şi maniera ispitirii)
- Încearcă să convingă uşor la început, apoi printr-o constrângere
violentă
I. Prima ispitire (neîncredere, îndoială – v. 3, 4)
scopuri:
- umilirea lui Hristos (daca esti ...)
- ispita apare când eşti pus în faţa unei necesităţi (... a flămânzit)
- inspiră neîncredere în identitatea pe care o avem (dacă eşti...)
II. A doua ispitire (îngânfare – v. 5-7)
- invitaţie la comoditate şi lipsa sacrificiului
- Satan foloseşte cele mai sfinte lucruri ca instrumente pentru a ispiti
- Satan ispiteşte oferind cele mai oportune momente
III. A treia ispitire (apostazie – v. 8-10)
- viziunea (I-a arătat... – v. 8)
- oferta (Ţi le voi da Ţie... - v. 9)
- condiţia (dacă Te vei închina mie - v. 9)
- ispitirile sunt rânduite de Dumnezeu, atât timpul cât şi măsura lor
(v. 1; Iov 1:12; 2:6)
- ispitirile sunt interminente (Luc. 4:12)
- În Cuvântul lui Dumnezeu avem armătura suficientă pentru a birui
ispita (Este scris... v. 4, 7, 10)

