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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Maria Iordanescu Nam (India)
-

Pentru ungere proaspătă și sănătate fizică a familiei
Pentru protecție în trafic.
Pentru copiii de la orfelinat, să nu ducă lipsă de nimic, să crească în
frică de Domnul.
Pentru mai mulți lucrători localnici maturi spiritual.
Pentru ca numele Domnului să fie cunoscut și glorificat în Bihar și
Împărăția Domnului să se extindă cu repeziciune.

Importanța rugăciunii
”Rugăciunea este izvorul virtuțiilor care udă, ca pe niște răsaduri, puterile sufletului”
”Rugăciunea credincioșilor este cea mai mare tortură și groază pentru duhurile rele.”
”Rugăciunea golește cugetarea de toată nălucirea materială a gândurilor rele.”
”Roagă-te lui Dumnezeu ca și cum L-ai vedea, pentru că El precis te vede pe tine.”

O biserică pentru oameni ca tine
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

”El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni și
cereri cu strigăte mari și cu lacrimi...” Evrei 5:7
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor Costel Gramada
Prezentarea video a unei țări pentru care Biserica se va ruga în urmatoarea săptămână
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Filimon – exemplu de caracter iertător

„Neglijarea rugăciunii este o mare piedică în calea sfințeniei.”
”Nu există lucru prea mic pentru care să nu merite să te rogi.”
”Rugăciunile lungi izvorăsc adesea din lipsa credinței.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la
plecare și la venire, de acum și până în veac.”
(Psalmul 121:7-8)

NU DAȚI PRILEJ DIAVOLULUI
Efeseni 4:25-32
V.27 – ”nu dați prilej diavolului”
”Prilej” = înseamnă un loc, cum ar fi o cetate sau o clădire.
Conține ideea de oportunitate sau șansă de a opera.
Cu alte cuvinte: ”Nu dați lui Satan șansa de a opera, să aibă un loc în viața ta!”
Păcate care îi dau lui Satan ocazia de a opera:
I. MINCIUNA - v.25 - Satan este un mincinos (Ioan 8:44)
Când crezi o minciună atunci diavolul poate lucra în viața ta.
Adevărul lui Dumnezeu zidește trupul, dar minciunile lui Satan îl distruge.
Fapte 5:1-11 – minciuna soților Anania și Safira
Matei 25:41 – iadul pentru diavol și îngerii lui, și pentru mincinoși (Apoc.21:8)
Apoc.22:15
II.MÂNIA v.26 – Satan se mânie (Apoc.12:12)
Mânia din inimile noastre îi dă lui satan loc în viețile noastre
Apoc.12:12, 17; Matei 5:21-22
Mânia justificată – Ps.7:11; Matei 21:12-16; Matei 23
Nu-i suficient să iubim binele, trebuie să urâm răul (Ps.97:10; Prov.8:13; Rom.12:9)
Mânia păcătoasă cnduce la mai mult păcat
III. FURTUL ( v.28) – Satan este un hoț (Ioan 10:10a)
Matei 8:28-34; Marcu 5:1-20 – Satan le-a furat acestor bărbați judecata, libertatea ...
Luca 16:10 - Cine fură puțin, va fura și mai mult.
IV. VORBIREA MURDARĂ (v.29)
Efes.5:4
Vorbirea murdară degradează omul.
Dumnezeu vrea ca vorbirea noastră să fie pentru zidire
V. UN DUH NEIERTĂTOR (v.30-32)
Credinciosul care nutrește amărăciune și răutate în inima lui îi dă lui Satan cel mai
eficient loc în viața lui
Matei 18:15-17 – pași ușor de urmat pentru iertare.
Cu cât hrănești mai mult un spirit neiertător, cu atât Satan va câștiga teren în viața ta.
VI.CALOMNIA (v.31, 1Tim.3:11, Tit 2:3)
Diabolos-diavol = acuzator, calomniator.
Când credincioșii se implică în bârfă și calomnie, ei fac lucrarea diavolului și îi fac
loc pentru alte lucrări.
Exod.20:16 – o poruncă dată de Dumnezeu
Prov.6:19 – unul din cele șase lucruri pe care le urăște Domnul
Prov.25:18; Apoc.12:10

FILIMON – UN EXEMPLU DE CARACTER IERTĂTOR
Filimon 1:1-25
Șapte trăsături ale unei persoane care iartă. Filimon le-a avut.
1. Are o preocupare pentru Domnul (v.5)
- am auzit despre credinţa.... îţi cer să ierţi pentru că eşti un adevărat
creştin
- ai fost iertat, deci poţi ierta; un adevărat credincios poate ierta
2. Are preocupare pentru lucrul Domnului (v.1)
Cine are caracterul lui D-zeu născut în el trebuie să lucreze în lucrările
Tatălui printre care este şi iertarea.
Harul lui D-zeu ne iartă şi pacea Sa ne lasă să ştim că suntem iertaţi.
3. Are o preocupare pentru oameni (v.5)
- am auzit... o mărturie nu e numai ceea ce zicem noi ci şi ceea ce zic alţii
despre noi
- omul care alege să iubească; - sacrificii pentru binele celuilalt
Gal.5:6; 1Tes.4:9; Rom.5:2;1Ioan 3:14
Iertăm în măsura în care iubim.
4. Are o preocupare pentru părtăşie (v.6)
dorinţa de a împărtăşi cu alţii; participare reciprocă
Preocupare pentru Trupul lui Cristos
- armonie, pace, unitate; nu individualizm, izolare
Onisim acum e un frate. îţi aparţine nu ca un sclav, ci ca un frate şi fratele
meu are nevoie de iertare
5. Are preocupare pentru trăire (v.6)
- să se arate prin fapte...dea la iveală... se face.... trăire, practicare
- Efes.2:10 – fapte bune pregătite
Dumnezeu pune lucruri bune în copiii Săi Noi trebuie să le dăm la iveală,
să le trăim, experimentăm. Iertarea e unul din ele.
6. Are preocupare pentru gloria lui D-zeu (v.6)
- în Cristos... de dragul lui Cristos
Dacă vrem să-l onorăm pe Cristos vom asculta ce a zis El, vom ierta cum
a iertat El.
7. Are preocupare să fie o binecuvântare (v.7)
Filimon avea reputaţia unui om care iubea pe alţii şi aducea bucurie,
mângâiere şi înviorare.

