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Dumnezeu să o ajute să aibă o relație bună cu echipa cu care lucrează
Dumnezeu să îi dea o viziune pe termen lung
Instruire în rândul liderilor și a pastorilor autohtoni
Protecție și elan spiritual în misiunea pe care o face
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

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

Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită.
(Psalm 69:16 )

CITATE DESPRE DUMNEZEU
”Fără Dumnezeu omul rămane un biet animal rațional si vorbitor, care vine de
nicăieri si merge spre nicăieri”

O biserică pentru oameni ca tine

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Grup de tineri din Calarasi împreuna cu pastorul Iulian Vasile

“Nu pot crede ca acelasi Dumnezeu care ne-a inzestrat cu simt, ratiune si intelect, a
facut asta cu scopul ca noi sa uităm sa le folosim.”
“Ateii il neaga pe Dumnezeu prin vorbe, unii credincioși prin fapte.”
“A numi pe Dumnezeu nu este nimic altceva decât a arăta prin cuvinte unele din
însușirile sale.”
“La Dumnezeu ajungem printr-un anume mod de viață, nu printr-un anume fel de a
gandi”

SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Pastor, Costel Grămadă
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Domnul împãrãțește, îmbrãcat cu mãreție; Domnul este îmbrãcat și încins cu

putere: de aceea lumea este tare și nu se clatinã.”
.

(Psalm 93:1)

Devoțional
ILIE – OMUL CARE A OPRIT PLOAIA

Creșterea spirituală
“Să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre”
(Romani 12:2)
Te lupţi cumva cu o problemă personală, crezând că: ”dacă trec peste asta,
totul va fi bine?” Ei bine, am o veste bună şi una rea. Vestea bună e că prin harul lui
Dumnezeu poţi trece peste ea. Vestea rea e că după ce ai trecut de această problemă,
o alta aşteaptă să-i ia locul. Mereu vei lucra la ceva.
Creşterea spirituală este o activitate în desfăşurare. Şi ea nu apare prin efort
omenesc, prin auto-condamnare sau prin activităţile pline de teamă ale trupului. Ea
apare ca rezultat al petrecerii timpului în rugăciune şi prin înnoirea zilnică a minţii
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Creșterea spirituală este acea creștere echilibrată care
dezvăluie frumusețea caracterului creștin. Ea este o creștere activă deoarece, un
caracter creștin nu este doar frumos, ci și harnic în adorarea și slujirea lui Dumnezeu.
Când eşti de acord cu Dumnezeu, crezând că ceea ce spune El este adevărat,
schimbarea se întâmplă automat. Începi să gândeşti diferit, să vorbeşti diferit şi să te
comporţi diferit. A avea răbdare cu tine, este un proces care se dezvoltă în etape.
Maturizarea noastră spirituală este asemenea unui copil care învață să
meargă. Ai crezut cumva că ceva nu e în regulă cu copilul tău pentru că nu a putut
merge perfect la primele încercări? Nu, ci te-ai bucurat de fiecare dată când a făcut
un pas. Când a căzut, l-ai ridicat. Când s-a murdărit, l-ai spălat şi l-ai încurajat să mai
încerce o dată. Nu ai încetat niciodată să te ocupi de el! Şi Dumnezeu face la fel cu
noi. El nu se mânie pentru că nu “ai ajuns”, El se bucură că mergi înainte, străduindute să rămâi pe cale.
În căderile noastre de la început Dumnezeu ne va ajuta să ne ridicăm până
când vom căpăta stabilitate. În modul acesta, maturitatea noastră spirituală se
concretizează printr-un progres continuu în dezvoltarea noastră tot mai asemenea
chipului lui Hristos. Ajutorul lui ne va ține tari astfel că ”noi nu cãdem de obosealã.
Ci chiar dacã omul nostru de afarã se trece, totuși omul nostru din lãuntru se înoiește
din zi în zi.” (2 Corinteni 4:16). Dacă ai putea rezolva lucrurile singur, nu ai mai
avea nevoie de ajutorul Lui. Aşa că în loc să te oboseşti tot mai mult şi mai mult,
începe să te sprijini tot mai mult pe Dumnezeu şi “vei merge din putere în putere”
(Psalmul 84:7).

1Împ.17:1
I. ILIE A CREZUT ÎNTR-UN DUMNEZEU VIU
„Ahab, Dumnezeu meu e viu!”
o Ahab slujea lui Baal care trăia doar în perioada ploilor, dar era
mort pe timp desecetă.
o Baal era zeul fertilității
o Dumnezeul lui Ilie trăiește în orice condiție
- Credința lui Ilie era mare,căci obiectul credinței lui era Dumnezeul cel
viu.
o Când știi cine este Dumnezeu, nimic nu-ți poate slăbi credința
- Credința îți crește în măsura în care Îl cunoști pe Dumnezeul cel viu
II. ILIE A SLUJIT LEGĂMÂNTULUI LUI DUMNEZEU
- Ilie la numit pe Dumnezeu, ”Dumnezeul lui Israel”
- 1Împ.18:36 - Dumnezeu făcuse un legământ cu Avraam
- A fost unul din cei mai mari profeți ai Vechiului Testament
- Tu slujești unui legământ veșnic pe care Dumnezeu l-a făcut prin
sângele lui Hristos.
III. ILIE A TRĂIT ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU
- ”Sunt slujitorul Dumnezeului lui Israel”
- 1Împ.18:36b
- Trăirea în prezența lui Dumnezeu oferă certitudine. ”Nu va fi...”
- Certitudinea îți dă îndrăzneală – ”decât după cuvântul meu”
IV. ILIE A ASCULTAT DE CHEMAREA LUI DUMNEZEU
- ”În anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul
meu.”
- 1Împ.18:36c
- Ilie era chemat să fie porta-voce a lui Dumnezeu ptr împăratul Ahab si
poporul Israel
o Ascultarea i-a dat curaj – 1Imp.18:18
o Ascultarea i-a dat autoritate lui Ilie – 1Imp.18:19-20...
-

Ilie a fost un profet mare, căci a stat în spărtură în timpul unei tragedii
naționale – secetă – foamete - idolatrie
Ascultarea de chemarea lui Dumnezeu te va face o binecuvântare
pentru cei din jur.

Și tu poți fi un om ca Ilie prin care Dumnezeu să facă minuni. Iacov 5:17-18

