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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Convertiții de la religiile animiste
-

Legăturile cauzate de aceste duhuri de frică să fie rupte; cei mai mulți
animiști se tem de zei, spirite sau duhuri ale strămoșilor
Pentru abolirea ocultismului, vrăjitoriei, magiei și a practicilor
voodoo prezente pretutindeni în lumea animistă
Pentru creștinii cu un trecut animist

Legea și harul
1. Legea ne desparte, ne indeparteaza si ne izoleaza de Dumnezeu.
Harul ne apropie de Dumnezeu, ne uneste cu El si ne alipeste la El.
2. Legea ne obliga sa privim la noi insine.
Harul ne indeamna sa privim la Dumnezeu.
3. Legea ne obliga sa recunoastem ca suntem neputinciosi si neajutorati.
Harul ne face sa ne incredem in ceea ce Dumnezeu poate si este dispus sa
faca.
4. Legea ne face preocupati de sine.
Harul ne preocupa cu Dumnezeu.
5. Legea ne arata ca suntem pacatosi, nelegiuiti si pierduti.
Harul ne descopera ca Dumnezeu este plin de indurare si de o dragoste
salvatoare.
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.
(Ioan 14:27)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Bruma Octavian
Rugăciune pentru convertiții de la religiile animiste
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boștiog Vasile
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela îmi este
frate, soră şi mamă.”
(Matei 12:50)
.

Tavy Brumă
Vasile Boștiog:
Invataturi despre Imparatie: Dezvoltarea Imparatiei
Matei 13.31-35
Interpretari:
1. Grauntele este Biserica ce s-a dezvoltat incat lumea si-a facut cuib
2. Biserica este neinsemnata ca un graunte de mustar si batjocorita
3. Grauntele de mustar este Cuvantul care creste formand ramuri: biserici,
congregatii, culte
4. Plamadeala este erezia din biserica care va duce la apostazia finala.
1. Inceputul Imparatiei este modest “este cea mai mică dintre toate seminţele”
v.32
- Isus s-a nascut intr-o familie neinsemnata
- Ucenicii lui Isus au provenit din medii modeste
- Membrii bisericii din Corint erau oameni simpli 1Corinteni 1.26
2. Imparatia se dezvolta in liniste (aluatul lucreaza in liniste)
Cum plamadeala isi transmite proprietatile faini in liniste tot asa Imparatia cucereste
suflet dupa suflet
Atat venirea cat si dezvoltarea imparatiei nu are loc prin a atrage privirile Luca
17:20-21
3. Imparatia se dezvolta in ascuns (procesul de dospire este tainic)
Cuvantul lui Dumnezeu lucreaza in mod ascuns in inima oamenilor
Imposibilitatea stoparii procesului de dezvoltare
4. Imparatia cand se dezvolta aduce schimbare (plamadeala transforma faina in
aluat)
Hristos te schimba intr-o faptura noua 2Corint 5.7
Cei care accepta Imparatia au o noua “vestimentatie” Col 3.10, Efes 4.24,
5. Cei care primesc imparatia au alt destin (aluatul este folosit pentru paine)
Omul care accepta imparatia devine folositor Imparatiei, precum si painea pentru om
6. Imparatia ofera binecuvantari“păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile
lui.”
Odihna– Matei 11.28
Adapost - Psalmul 36.7
Hrana - Matei 4.4

Învață să aștepți voia lui Dunmezeu
1. Când crezi că Dumnezeu nu-i preocupat de starea ta (Ioan
11:1 etc.)
a. cînd a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două
zile în locul în care era – v. 6 – senzația că Dumnezeu
nu te bagă în seamă când ai nevoie de un lucru urgent
b. Când Dumnezeu te pune să aștepți, El o face cu un
motiv bine întemeiat
c. Sara a așteptat aproape un secol (Gen. 21:1 etc; Evr.
6:15)
i. Tendința de a ignora promisiunea și apariția
elementului uman (Ismael)
ii. Apariția problemelor (cine va moșteni Ismael
sau Isaac? (Gen. 21:10, 11)

2. Când oportunități nenumărate apar în viața ta (1 Sam.
13:8; Ps. 106:13, 14)
a. Tendința de a avea totul aici si acum
b. (confuzia între a aștepta voia lui Dumnezeu și a lenevi)
c. Tragedia lui Samson trăită de mulți tineri pentru că nu
știu să aștepte (Jud. 14:13, 20)
d. Ierihonul a fost dărâmat pentru că Israelul a învățat să
aștepte (Ios. 6:1 etc.)
i. Când așteptăm voia lui Dumnezeu, El împlinește
dorința noastră (Prov. 16:3)

