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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
-

Pentru frații și surorile bolnavi trupește
Pentru ca tinerii și adolescenții să rămână credincioși
Pentru cei care au slăbit în credință și nu frecventează în
mod regulat biserica
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
LUMINIȚA P. - ETIOPIA

-

-

Călăuzire în găsirea unui bun traducător
Domnul să aducă Împărăția Sa așa cum este în ceruri să fie și în
Ale
Voia Sa să fie înțeleasă de copiii Săi de acolo și în felul acesta
numele Său să fie vorbit de bine în Ale
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BACĂU
Trezire spirituală și unitate între slujitori
Călăuzirea, protecțiea și împuternicirea bisericilor
Mai multă implicare în misiunea internă și externă

Situat în regiunea Moldova, cuprinde 3 municipii, 5 orașe și 85 de
comune, înregistrând o populație de 583.590 locuitori, dintre care 5492
sunt credincioși penticostali. Municipiul Bacău este reședința de județ
cu o populație de 177.087 locuitori.

PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Diacon – Boștiog Vasile

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

Predică: Boștiog Vasile
Binecuvântarea adevărului și blestemul minciunii
Ioan 8:30-32, 44
1. Adevărul
a. Fundamentul vieții spirituale (Staţi gata, dar, având mijlocul

VIZIUNEA ANULUI 2015
ZIDIREA SI EDIFICAREA CREDINCIOSILOR
-

prin studiu biblic doctrinar conform cu tema anului 2015: ”ANUL TRAIRII DUPA
VOIA LUI DUMNEZEU”.
prin predici de zidire, de incurajare, de motivare, de vindecare și biografice.
prin intalniri speciale de rugaciune, cum ar fi: staruinte, mijlociri, eliberari...
prin alte programe speciale ale bisericii

încins cu adevărul – Ef. 6:14)

b. Credință – rămânerea în Cuvânt – ucenicie – adevăr – libertate
c. Adevărul trebuie trăit (umbli în adevăr – 3 Ioan 3: 1 Ioan 1:6),
vorbit (Ef. 4:25), cunoscut și crezut (1 Tim. 4:3), ascultat
(prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul – 1 Pt.
1:22), închinare în adevăr (Ioan 4:23, 24)

d. Adevărul eliberează (Ioan 8), sfințește (Ioan 17:17-19),
curățește (1 Pt 1:22), aduce creștere spirituală (credincioşi
adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele – Ef. 4:15),
ne face neprihăniți (să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă
adevărul – Ef. 4:24)

e. În Biblie adevărul este asociat cu Însuși Dumnezeu (Ioan 14:6),
și cu voia Lui (Eu voi umbla în adevărul Tău – Ps. 86:11;
Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă – 25:5)
f. Adevărul uneori costă relațiile (Gal 4:16), demnitatea sau chiar
viața (Gen. 12:12, 13)
2. Minciuna
a. Caracteristica omului separat de Dumnezeu (Ps. 12:2; 58:3;)
b. Motive pentru care oamenii mint:
i. Frica (Avraam – Gen. 12:10-20)
ii. Câștig sau avantaj (Iacov – Gen. 27; Anania și Safira)
iii. Pentru a acoperi un păcat (Cain – Gen. 4:9)
iv. Pentru a crea o identitate falsă
c. Consecințe:
i. Condamnare divină: (Afară sunt … oricine iubește
minciuna și trăiește în minciună – Apoc. 22:15)
ii. Pierderea încrederii: (Un nume bun este mai de dorit decât
o bogăţie mare – Prov. 22:1)
iii. Victimă a decepției
ALEG CALEA ADEVĂRULUI, PUN LEGILE TALE SUB OCHII MEI!
(Ps. 119:30)

EVANGHELIZARE SI MISIUNE
-

proiectul de evanghelizare locale ”HRISTOS PENTRU FIECARE CASA DIN
URZICENI IV”.
evanghelizarea adolescentilor si tinerilor din orasul Urziceni prin programul
”ADOLESCENTII SI TINERII IN FOCUS”.
Evanghelizari in localitatile Balaciu, Moldoveni, Boranesti, Rădulești si consolidarea
credinciosilor din aceste localitati.
proiecte noi de evanghelizare in localitati unde, pana acum, nu au avut loc
evanghelizari.
sustinerea financiara de catre membrii bisericii a lucrarii de evanghelizare si misiunii
locale.
sustinerea financiara a unui copil adoptat din India, cu 200 ron/lună, prin angajament
individual din partea membrilor bisericii.
Sustinerea financiara a familiei Nicu si Elena Sima, misionari in Bulgaria, cu
$50/luna, prin angajament individual din partea membrilor bisericii.

ADOLESCENTI SI TINERI
-

intalniri saptamanale pentru inchinare, partasie si studiu biblic.
slujire la programele bisericii.
implicarea in proiectul de evanghelizare ”ADOLESCENTII SI TINERII IN
FOCUS”.
excursii de o zi pentru vizitarea unor locuri istorice si geografice.
vizitarea altor biserici din judetul Ialomita si din apropierea judetului Ialomita.
participarea in tabere de tineret, dupa posibilitati.

INCHINARE SI PARTASIE
-

dezvoltarea unei inchinari reale prin cantare si rugaciune in cadrul slujbelor.
intelegerea si practicarea inchinarii prin darnicie.
dezvoltarea partasiei fratesti, atat in cadrul unor intalniri speciale la biserica cat si la
intalnirile in familii.
integrarea in partasia frateasca a tuturor celor care devin membri ai bisericii.

SLUJIREA SEMENILOR
-

-

prin programul social al Misiunii ”Viață și Speranță pentru Ialomița” cu alimente și
hrană caldă persoanelor in varsta si bolnave, familiilor cu multi copii sau cu venituri
foarte mici, celor fara nici un venit sau cu venituri foarte mici.
ajutorarea unor familii din afara orașului Urziceni.

