Cine frecventează cu credincioşie biserica
Un studiu a dezvăluit că:
- Dacă atât mama cât şi tata merg regulat la biserică, 72% dintre copii
rămân credincioşi.
- Dacă doar tata, atunci 55% dintre copii rămân credincioşi.
- Dacă doar mama, atunci 15%.
- Dacă niciunul dintre părinţi nu merge regulat la biserică, atunci numai
6% rămân credincioşi.
PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- 1 Ioan 2:5
- 2Corint.13:11
- Ps.50:15
- Matei 7:8
- Ioan 5:24
- Ps.34:17
- Matei 5:9

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

- Tit 1-3
- Filimon
- Evrei 1-4
- Evrei 5-7
- Evrei 8-10
- Evrei 11-13
- Iacov 1-2

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
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Buletin Duminical

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

11 decembrie 2011

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

BINECUVÂNTAREA ORAȘULUI URZICENI
şi
Duminică - în cadrul slujbei
Gânduri înţelepte, de Richard Wumbrand
„ Biruinţa desăvârşită este să te biruieşti pe tine însuţi”
„Cel ce te minte azi pentru tine, mâine va minţi împotriva ta”
„Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de candidaţi la sfinţenia
perfectă”
„Grijile sunt asemenea copiilor mici; cu cât îi îngrijesc, cu atât cresc mai
mari”
„Adevărurile care rămân doar în minte şi nu sunt trăite practic ne hrănesc tot
atât de puţin ca o mâncare ce rămâne în cameră”

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu îţi ia cununa.
(Apocalipsa 3:11)
PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Costel Grămadă
RUGĂCIUNE Pentru înmulțirea poporului Domnului.
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi”
S
Psalmul 50:15

Predică dimineaţa: Costel Grămadă
GHEDEON – VITEAZUL CARE A SCĂPAT DE-O VIAȚĂ ASUPRITĂ
Jud.6:11-24
Să învățăm cu putem scăpa de asuprirea celui rău și de o viață blestemată.
Madian asuprea pe Israel (poporul Domnului) prin forță, furt și frică
- Il jefuia, pustiia și înfrica
Cel rău ne asuprește prin forța lui demonică, prin jefuirea demnitătții și
insuflând frică.
Noi suntem destinați să trăim ca popor al lui Dumnezeu liber și binecuvântat.
Cum putem scăpa de asuprirea celui rău?
I. CONȘTIENTIZÂND PREZENȚA D
OMNULUI
v.12 – ”Domnul este cu tine, viteazule!”
Când Domnul este cu noi avem asigurate toate resursele necesare pentru a nu
ne teme de asupritor.
Ps.23:4 – ”nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine!”
Când Domnul este cu noi, să nu ne mai gândim la asurpitor
v.13 Tu + Dumnezeu = majoritatea
II. CREZÂND CUVÂNTUL DOMNULUI
v.16 – ”Eu voi fi cu tine, și vei bate pe Madian ca pe un singur om.”
Trebuie doar să crezi Cuvântul lui Dumnezeu.
Mc.9:23 – ”Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.”
1Ioan 5:4-5
III. CĂLCÂND PESTE COMPLEXUL DE INFERIORITATE
v.14 – ”Du-te cu puterea pe care o ai”
Suntem la marginea societății
Suntem cei mai săraci
Suntem cei mai neînsemnați
Nu! Tu du-te cu puterea ta, iar Domnul va da izbavirea.
Tu ești viteazul poporului lui Dumnezeu!
CONCLUZIE:
Fie ziua de azi, ziua eliberării tale de sub asuprirea celui rău!

CUM POȚI SALVA SUFLETE DIN IAD?
1Cor.9:19-23
Noi am fost creați și apoi mântuiți pentru a-i mântui pe alții.
Scopul pentru care Dumnezeu m-a salvat pe mine, este ca prin salvarea
mea să smulg măcar un suflet din iad.
DE CE NU NE DUCEM CU EVANGHELIA LA ALȚII?
Pentrucă credem că nu-i datoria noastră să mergem.
Unii spun că doar cei plătiți trebuie să meargă cu Evanghelia.
Păstorii trebuie să meargă, spun alții.
Unii nu se duc cu Evanghelia pentru că îi costă.
Orice lucru pe care îl faci pentru Hristos costă și noi nu vrem să ne coste
Te costă banii tăi, tabieturile tale.
De multe ori te costă ocara.
Da, te costă și n-ai vrea să plătești.
Pentru că nu vedem nevoia de evanghelizare
Dacă nu vezi nevoia, nici n-o să te duci cu Evanghelia că tu habar nu ai că
mor oameni.
Cum ai ascultat tu Evanghelia, așa puteau asculta și ei!
Pentrucă suntem goi și nu are ce curge din noi
Isus a zis: ”Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie.”
Ce curge din tine?
Dacă în tine nu-i nimic, ce să mântuiască pe alții?
Du-te cu Evanghelia la alții, nu aștepta până te umpli!
Du-te cu Evanghelia la alții, nu aștepta să fii perfect!
Du-te cu puterea pe care o ai!
Pentrucă avem sentimentul insuficenței.
N-au timp, n-au bani, n-au putere n-au motivație, n-au credință suficientă,
n-au curaj.
Avem timp pentru ceea ce vrem să avem timp.
Avem timp pentru lucrurile pe care le iubim, dar pentru că nu-L iubim pe
Isus Hristos, n-avem timp pentru El
Noi trebuie să mergem cu Evanghelia pentru că suntem împuterniciți
să facem acest lucru. 2Cor.15:20

