CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- Geneza 1
- Geneza 2
- Geneza 3
- Geneza 4
- Geneza 5
- Geneza 6
- Geneza 7

1 Cronici 1
1 Cronici 2
1 Cronici 3
1 Cronici 4
1 Cronici 5
1 Cronici 6
1 Cronici 7

Eclesiastul 3:1-8
Psalmul 1
Psalmul 2
Psalmul 3
Psalmul 4
Psalmul 5
Psalmul 6

Luca 1:1-25
Luca 1.26-56
Luca 1:57-80
Luca 2:1-21
Luca 2:22-52
Luca 3:1-22
Luca3:23-4:13

CE AR TREBUI SĂ-ȚI PROPUI
PENTRU ANUL 2012?
1. Să participi la fiecare slujbă din Casa Domnului.
2. Să postești cel puțin de două ori pe săptămână.
3. Să vizitezi o familie din Biserică o dată pe lună.
4. Să dai zeciuială Domnului din venitul tău.
5. Să te rogi pentru un prieten, rudă sau cunoscut nemântuit.
6. Să conduci la Hristos cel puțin o persoană și s-o ucenicizezi.
7. Să faci milostenie și fapte bune ca un bun credincios al lui Hristos.

Biserica
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O biserică pentru oameni ca tine
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

”Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; și
cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” (Ioan 6:35)

GÂNDURI ÎNȚELEPTE DESPRE VIAȚĂ

”Viața cu Hristos este o speranță fără sfârșit.
Viața fără Hristos este un sfârșit fără speranță”

LA MULTI ANI

”Viața este un roman în trei volume: trecutul, prezentul și viitorul.
Trecutul e terminat și pus deoparte.
Prezentul îl citim zilnic, iar viitorul este la seif.
Cheile sunt la Dumnezeu.”
”Ceea ce numim noi viață nu este decât o călătorie spre moarte,
Ceea ce numim moarte nu este decât o poartă spre viață.
”Nu de moarte mi-este frica, ci de vesnicia ei!„ (Tudor Arghezi)

2012
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde!”
Ieremia 29:11

”Un copil al lui Dumnezeu a trecut din moarte la viață”

Predică dimineaţa: Costel Grămadă
UN SINGUR LUCRU LA ÎNCEPUT DE AN
Filipeni 3:13-14
Ap. Pavel: ” Fac un singur lucru...”
I. UITĂ CE AI LĂSAT ÎN URMA TA – ”uitând ce este în urma mea„
Uitarea este un lucru greu, dar necesar ptr a continua să trăiești plenar.
a. Uită eșecurile și înfrângerile
- Nu toate lucrurile au ieșit cum ti-ai propus
- N-ai biruit în fiecare luptă, ispită...
b. Uită greșelile și jignirile altora la adresa ta
- Oamenii nu-s perfecți, de aceea greșesc
- Jigniri prin vorbe, gesturi, critici, bârfe
c. Uită victoriile și biruințele tale
- Biruințele de ieri nu-ti vor asigura biruințele de mâine
- Realizările cu Domnul de anul trecut, lasa-le sa fie istorie
Lasă trecutul în urmă!
II. PRIVEȘTE ÎNAINTE – ”aruncându-mă spre ce este înainte”
Dumnezeu are planuri mari pentru tine - Ierem. 29.11
a. Dumnezeu trebuie sa fie pentru tine un Dumnezeu al viitorului
- Dumnezeu este ieri, azi și maîne la fel, dar El a pus viața înaintea noastră.
- ridică ochii de la tine si uită-te la Isus
b. Ce-i mai bun de acuma vine
- experiențe noi cu Domnul
- Cerul este pregătit ptr tine
III. TRĂIEȘTE CU SCOP – ”alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești”
Viața trăită fără scop este o viață blestemată, sortită dezastrului
a. Glorificandu-L pe Dumnezeu
- prin vorbirea ta
- prin viata ta
- prin faptele tale bune
b. Salvând familia ta (Estera, Iosua, Pavel)
- Prin tine Dumnezeu poate ocroti si sfinți familia ta
- Prin purtarea ta, cei din casa ta se pot întoarce la Dumnezeu
c. Evanghelizând Ierusalimul tău

- prin propovăduirea lui Isus Hristos
- prin mărturisirea cu viața – epistolă vie scrisă

2012 – ANUL ÎNDURĂRII LUI DUMNEZEU
MAI LASĂ-L ȘI ANUL ACESTA
Luca 13: 6-9
RĂMÂNÂND SĂDIȚI ÎN VIA LUI DUMNEZEU (v.6a)
- Tu ești smochinul sădit în via lui Dumnezeu
- Tu aparții lui Dumnezeu.
o Nu ești orfan
o Nu poți face nimic de capul tău
o Ioan 15:5 – ”Despărțiți de Mine nu puteți face nimic.”
RODIND DUPĂ AȘTEPTAREA LUI DUMNEZEU (v.6b)
La vremea roadelor, Dumnezeu vine și caudă rod în viața ta
Vremea roadelor este acum
o rodind caracterul lui Hristos – gașl.5:22-23
o rodind fapte vrednice de pocăință
o conducând suflete la Hristos
BENEFICIIND DE ÎNDURARE (v.8-9)
- Îndurare din parte Vierului (Isus Hristos)
o Mijlocitor între noi și Dumnezeu
- Îndurare printr-o îngrijire îngrijire specială
o Îl voi săpa din jur împrejur
o Îi voi pune gunoi la rădăcină
- Îndurarea este limitată
o Încă un an – anul îndurării
Fie ca în anul 2012 să rămâi sădit în locul în care ai fost așezat de
Dumnezeu, să aduci roadă pentru Domnul și să nu irosești îndurarea lui
Isus care ți se oferă din nou.

TEMA ANULUI 2012
ANUL EVANGHELIZĂRII, UCENICIZĂRII ȘI PLANTĂRII DE BISERICI

FIECARE CREDINCIOS TREBUIE SĂ SE ÎMPLICE ÎN
MISIUNEA BISERICII LUI HRISTOS PE PĂMÂNT:
EVANGHELIZARE PERSONALĂ
EVANGHELIZĂRI PUBLICE
UCENICIZAREA NOILOR CONVERTIȚI
PLANTARE DE BISERICI

