CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Deut 34
Marţi
- Iosua 1
Miercuri - Iosua 2
Joi
- Iosua 3
Vineri
- Iosua 4
Sâmbătă - Iosua 5
Duminică – Iosua 6

Naum 3: 5-19
Tef. 1
Țef. 2
Țef. 3:1-8
Țef. 3:9-20
Ier. 1:1-10
Ier. 1:11-19

Ecl. 2:12-17
Ecl. 2:18-23
Ecl. 2:24-24
Ecl. 3:1-8
Ecl. 3:9-22
Ecl. 4
Ecl. 5:1-7

Mat. 11
Mat. 12
Mat. 13
Mat. 14
Mat. 15
Mat. 16
Mat. 17

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Ovidiu și Cornelia Pater (Namibia)
-

Lărgirea Împărăției lui Dumnezeu printre bușimeni
În satele din jurul taberei creștine să ia ființă bisericii stabile
Putere și viziune în proiectele sociale pentru bușimenii care trăiesc în
sărăcie extremă, precum și în alte activități cu scop misionar

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

„Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul, nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă
Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă nu ai nici acel bănuţ, atunci dă măcar un
pahar cu apă rece.”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
„Eşti bogat? Foarte bine! Eşti zgârcit? Foarte rău! Nu bogaţii vor fi osândiţi, ci aceia care
slujesc bogăţiei.”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
„A avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă
va fi să vezi ceea ce crezi.”(Fericitul Augustin)

Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
1 iulie 2012

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta
(Prov. 3:5)

Gânduri duhovnicești
„Dacă mi-ar demonstra cineva că Hristos Se află în afara adevărului şi ar fi real, că
adevărul se află în afara lui Hristos, aş prefera să rămân cu Hristos, decât cu adevărul.”(F.
M. Dostoievski)

O biserică pentru oameni ca tine

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Rugăciune pentru Ovidiu și Cornelia Pater (Namibia)
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Diacon, Boștiog Vasile
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă

în Mine.”
.

(Ioan 14:1)

Pastor, Grămadă Costel

TRECI DINCOLO!

Boștiog Vasile

Text: Luca 8:22-25
Biserica, o necesitate?
Evrei 10:25

Există UN DINCOLO de situaţia ta, de necazul tău, de boala ta, de problema ta.
CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A TRECE DINCOLO?

I. SĂ PLECI DIN LOCUL ÎN CARE TE AFLI – v.22f
1. Poate fi un loc de înfrângere şi frustrare
2. Poate fi un loc al stagnării pe calea credinţei
Ridică-te şi pleacă din locul acela, tu trebuie să înaintezi. – 1Tim.4:15
3. Exemplul lui Avram - Gen.12.1 – ptr a ajunge unde vroia Dumnezeu:
a. Avram trebuia să-L creadă pe Dumnezeu
a. Să crezi ce-ţi vorbeşte Dumnezeu
b. Avram trebuia să asculte şi să plece
c. Avra, trebuia să meargă în ţara pe care Dzeu uram să i-o arate

II. SĂ-L INVIȚI PE ISUS ÎN CORABIA VIEŢII TALE – v.22a
Singur nu reuşeşti să treci dincolo, ai nevoie de Isus în corabia vieţii tale.
El spune: „Să trecem” – nu te lasăsă treci singur prin viaţa aceasta.
Mc.4.36 – Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. Alți credincioși...bis
1. Ai nevoie de Isus ca Invăţător
a. Să te înveţe Scripturile
2. Ai nevoie de Isus ca Suveran
a. El este Creatorul şi Suveranul
b. De El ascultă şi natura
3. Ai nevoie de Isus-Conducător la cârma vieţii tale
a. El este singurul care ştie cum să conducă viaţa ta

III. SĂ AI CREDINȚĂ- v.25
Călătoria pe marea lumii este grea şi anevoioasă şi pentru a trece dincolo îţi trebuie
credinţă.
1. Credinţa în ajutorul lui Isus.
a. Ucenicii strigau la Isus: Invăţătorule, Învăţătorule, ....
2. Credinţa care se luptă cu valurile şi furtuna
a. Credinţa nu pune armele niciodată jos, ea se luptă până biruieşte.
i. Ei vâsleau...
3. Credinţa care biruieşte teama.
a. Teama face parte din armamentul greu al vrajmasului.
1Petru 5:8

Introducere:
Ce este Biserica?
1. De ce părăsesc unii Biserica?
-

Se simt ofensați (Mat. 7:1)

-

O văd învechită (2 Cor. 5:17)

-

Presiunea societății păcătoase (Rom 12:2) „Astăzi suntem expuși
la mai multe influențe într-o lună, decât generațiile trecute în
întreaga viață”

2. De ce să nu părăsim Biserica?
-

este o datorie (v. 25 – să nu …)

-

este un privilegiu
o de a ne închina în mod public
 închinarea e sfințită de autoritatea divină
 are o promisiune specială a prezenței divine (Mat
18:20)
 aduce binecuvântarea si prosperitatea în viață (Ps.
36:8; 92:13)
o de a îndemna (încuraja) (v. 25 - să ne îndemnăm unii pe
alţii…)
 la veghere și vigilență
 la statornicie
 la râvnă și zel
 la curaj și perseverență

