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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
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Marţi, 06/01
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– Geneza 37-39
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Duminică dim. – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

+

ATITUDINE BIRUITOARE PENTRU ANUL 2015
Când William Sangster a primit vestea că suferă de
atrofie musculară progresivă, a luat următoarele
hotărârii pe care şi le-a ţinut fără rabat:
1) nu mă voi plânge niciodată;
2) voi ţine evidenţa binecuvântărilor;
3) voi încerca să transform acest prejudiciu într-un
câştig.
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult
decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Păstor, Costel Grămadă
Sărbătoarea bisericii: Cina Domnului

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

Păstor, Costel Grămadă

GÂNDURI ÎNȚELEPTE LA ÎNCEPUT DE AN
Pentru a trăi o viață de credință biruitoare
Text: Gen. 1:1-5
Un om înțelept va sta la început de an și se va gândi la cele mai importante și
frumoase lucruri pentru anul nou..
I. GÂNDURI CU PRIVIRE LA PRIORITĂȚI
1. Dumnezeu să fie scopul vieții tale.
”La început, Dumnezeu...” – Gen.1.1
- Dumnezeu să fie prima și cea mai importantă persoană în viața ta.
- Să-L iubești – Mt. 22:37
- Să-L asculți – 1Sam.15:22
- să te temi de El – Deut.10:20
- Să-l pui pe Dumnezeu la începutul oricărui lucru din viața ta.
- să nu începi nimic să faci până nu L-ai intrebat și chemat pe Dumnezeu
2. Familia ta să fie cea mai de preț comoară pământească
- să te rogi pentru ea...s-o aduci înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi
- să o protejezi
- să îngrijești de nevoile ei
3. Cuvântul lui Dumnezeu să fie hrana sufletului tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și este vrednic de crezare – Apoc.22:6a
Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate și a plin de putere – Apoc.22:6b
- să-l citești și să-l studiezi și să-l împlinești – Apoc.22:7
4. Rugăciunea să fie calea spre sursa puterii tale spirituale
- Sursa puterii spirituale este Duhul Sfânt
Rugăciunea este calea prin care ajungem la această sursă.
- să nu credem că fără rugăciune vom avea putere spirituală
5. Slujirea să fie preocuparea vieții tale
- fiecare credincios este chemat să slujească
- pe Dumnezeu trăind 100% ptr El
- pe aproapele tău...pilda Samariteanului
II. GÂNDURI CU PRIVIRE LA TINE
1. Să fii un om nou – 2Cor.5:17
- Omul nou este ceva ce nu a existat înainte.
- Când Hristos vine în viața ta, ea se schimbă.
- Schimbarea în sensul calitativ.
- El a fost transformat în interior, lucru care produce un caracter nou și
obiceiuri noi.

2. Să fii un om credincios
A fi un om credincios, înseamnă două lucruri:
- Credință. - să ai grijă de credința ta
o să crești în credință
o unde este credință, vine încredere
o unde este credință, vine mulțumire
o unde este credință, vine speranță
 speranța moare ultima, dar fără credință poate muri prima.
- Credincioșie. - să rămâi credinios lui Dumnezeu în orice situație
Credincioșia este atașamentul fidel față de o persoană
o Să nu te lepezi de El niciodată, indiferent de circumstanțe.
3. Să nu te îngrijorezi de minic
Ps. 23:1; Ps. 34:10; Ps 34:9; Luca 22:35 ; Matei 6:31-34
4. Să păzești cu strictețe trei lucruri importante
a. să îți păzești inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Prov. 4:23
- De îndoială
- De amărăciune – Efes.4:31; Evrei 12:15
- De întinare – Iacov 1:21
b. Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu - Ecl. 5:1
- şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor;
- păzește-ți piciorul și în afara casei Domnului
Ps.1:1 ”Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea
celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!”
c. Păzeşte-ţi uşa gurii - Mica 7:5
- Nu crede pe un prieten,
- nu te încrede în ruda cea mai de aproape;
Prov. 11:9; Prov. 12:6; Prov 15:28; Prov 20:19; Ier 9:8; Ps. 145:21; Prov. 8:7
Prov. 10:11, 31; Prov. 13:3
- Pune în gură cuvinte pozitive, constructive...
5. Să trăiești murind, ca să moștenești cerul - Rom.6:6-11
- omul cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos – Gal.2.20
- trăind murind față de păcat, mori trăind doar pentru Isus Hristos
6. Să veghezi în sfințenie – Rom.13:11-14
Sfințenie înseamnă pus deoparte sau despărțit de...
Gen.1:4f – Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric”
Ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să fim în stare să putem și noi despărți lucruile
întunericului de cele ale luminii.

