CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Geneza 8:1-19
Marţi
- Geneza 8:20-9:19
Miercuri - Geneza 9:20-10:32
Joi
- Geneza 11
Vineri
- Geneza 12-13.1
Sâmbătă - Geneza 13:2-18
Duminică - Geneza 14

1 Cron.8
1 Cron.9
1 Cron.10
1 Cron.11
1 Cron.12
1 Cron.13
1 Cron.14

Psalmul 7
Psalmul 8
Psalmul 9
Psalmul 10
Psalmul 11
Psalmul 12
Psalmul 13

Luca 4:14-44
Luca 5:1-6:16
Luca 6:17-49
Luca 7:1-35
Luca 7:36-8:3
Luca 8:4-21
Luca 8:22-56

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
GEORGE ȘI GEORGIANA GĂVRUȘ
MISIONARI ÎN ASIA CENTRALĂ
-

călăuzire în decizii majore
discernământ și consecvență în folosirea cea mai eficientă a timpului
și resurselor
protecție în contextul dificil în care slujesc

O, om, ce mari răspunderi ai
De tot ce faci pe lume,
De tot ce spui, în scris sau grai
De pilda ce la alţii dai,
Căci ea, mereu, spre iad sau rai
Pe mulţi o să îndrume.

Ai spus o vorbă, vorba ta,
Mergând din gură-n gură,
Va-nveseli sau va-ntrista,
Va curăţi sau va-ntina,
Rodind sămânţa pusă-n ea
De dragoste sau ură...

Ce grijă trebuie să pui
În viaţa ta în toată,
Căci gândul care-l scrii sau spui
S-a dus... în veci nu-l mai aduni
Şi vei culege roada lui
Ori viu, ori mort, odată.

Trăieşti o viaţă... viaţa ta
E una, numai una
Oricum ar fi, tu nu uita
Cum ţi-o trăieşti vei câştiga
Ori fericire pe vecie,
Ori chin pe totdeauna...

Biserica
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O biserică pentru oameni ca tine
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Buletin Duminical

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

08 Ianuarie 2012

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

”Haidem să ne rugăm Domnului și să cântăm pe Domnul oștirilor!”
(Zaharia 8:21)
PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Diacon Nicu Sandu
Prezentarea video a unei țări pentru care Biserica se va ruga.
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Predică: Pastor Costel Grămadă

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
”Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm
unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.
Evrei 10:25

Predică dimineaţa: Nicu Sandu
ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU
Isaia 6:1-13

I. ÎN PREZENȚA LUI DUMENZEU ÎL VEZI PE EL SFÂNT – v.3
Ps.15
1. Prin sfințenia Sa, pământul poate fi umplut de mărirea Lui – v.3
2Petru 1:16
2. Prin sfințenia Sa, casa poate fi umplută de fum – v.4
Exod 40:34-35

IOSIF URCÂND PE TREPTELE SMERENIEI
Geneza 37:11
Dumnezeu avea în vedere să-Și salveze poporul de la pieire, pentru
aceasta l-a trimis pe Iosif in Egipt.
Iosif era destinat să devină prim-misitru, dar nu era pregătit
Iosif era prea mândru pentru a putea fi un bun conducător.
Trepte pe scara smeririi lui Iosif.
I. DE LA HAINA PESTRIȚĂ ÎN GROAPĂ
Haina pestriță – motiv de fală
- Iacov, favoritism dăruindu-i o haină pestriță (ieșea în evidență)
- Iosif asa de tare se mândrea cu ea incât o purta la orice ocazie.
Când Domnul vrea să te scoată dintr-un loc, o face uneori prin încercări.
Incercarile vin in mod asa neasteptat
- Iacov se gandea la oile sale, iar Iosif se gandea la visele sale.

II. ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU TE VEZI PE TINE NECURAT-v.5
Ps.51:3-5
1. Necurat din cauza buzelor tale
1Petru 3:10
2. Necurat din cauza poporului
Num.18:1, Iosua 7:11, 12, 20

III. ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU AUZI GLASUL LUI – v.8
1Sam.3:3
1. Auzi că nelegiuirea ta poate fi îndepărtată -v.7
Ps.37:5

2. Auzi trimiterea lui Dumnezeu – v.9
Fapte 8:26-27

Incercarile ating cea mai delicata parte a vietilor noastre.
Incercarile adesea vin de la oamenii la care ne-am astepta cel mai
putin. Ps.118:8
Drumul spre Egipt trebuia să treacă prin groapă
II. DIN GROAPĂ ÎN CASA LUI POTIFAR
Dumnezeu a inceput sa-l pregateasca pentru a conduce o natiune si sa-si
salveze familia de la distrugere
Iosif era un rob în casa lui Potifar.
III. DIN CASA LUI POTIFAR ÎN ÎNCHISOARE
Când crezi că soarele strălucește cel mai tare, atunci apar norii
încercărilor.
Incercarile ne aduc la punctul unde putem fi schimbati
Iosif încă mai avea nevoie de schimbare
- Închisoarea = lecția lepădării de sine
o Nu te mai gândești la tine, ci la alții
Drumul spre palatul lui Faraon trebui asă treacă prin închisoare
IV. DIN ÎNCHISOARE ÎN CASA LUI FARAON
Dumnezeu il schimba dintr-un baiat cu un vis intr-un om al lui Dumnezeu cu
un plan,
Calea cea mai scurta spre poziția de lider era prin casa sclaviei si inchisoare.
Necazurile lui au slujit pentru a-L intari.
El a devenit un om al smereniei.

