CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 06/07
- Proverbe 21-23
Marţi, 07/07
- Proverbe 24-26
Miercuri, 08/07 - Proverbe 27-29
Joi, 09/07
- Proverbe 30-31
Vineri, 10/07
- Eclesiastul 1-4
Sâmbătă, 11/07 - Eclesiastul 5-8
Duminică, 12/07 – Eclesiastul 9-12

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

2 Petru 2:9
Ps.91
Ps.89:24-26
Ps.84:11
Iacov 1:12
Apoc.21:3-4
Ps.85:9

„Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Vineri, 10 Iulie – Chiosea Mirela
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
IUDAISM
-

-

Mântuirea poporului Israel ;
Milă divină în mijlocul judecăților drepte ale lui Dumnezeu;
Biserica să se trezească și să se achite de responsabilitatea sa
față de Israel: rugăciune și evanghelizare;
SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA - USA
Viziune, protecție și ințelepciune divină pentru slujitori;
Har și plinătatea Duhului în bisericile penticostale;
Unitate în biserici și intre lucrători și biserici;

Statele Unite ale Americii este numele unei republici constituționale
federale, constând din 50 de state situată aproape integral în America
de Nord. Numără 313,042,000 de locuitori, iar capitala țării este
Washington DC.
În USA trăiesc mai mult de 500.000 de români.

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
05 Iulie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
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
PE CINE AI CASTIGAT TU PENTRU HRISTOS?

Triumfător până la capăt
2 Timotei 4:6-8
1. Pregătit în prezent (v. 6 – sunt gata …)
a. Jertfa de băutură (După ce preotul din VT aducea o jertfă, el
turna vin pe altar, finalizând astfel jertfa)
b. Conștient de iminența plecării la Domnul (v. 6b)
c. Sigur de ceea ce îl așteaptă (de acum mă așteaptă… v. 8)
2. Având un trecut demn (v. 7)
a. Viața creștină este o luptă bună
i. Impotriva lui Satan (Ef. 6:12); imoralității (1 Cor 5);
sistemului lumesc (Rom 12:2); păcatului (Rom. 8:3)
ii. O luptă chiar dacă uneori simți că lupți degeaba
iii. O luptă chiar și în cele mai teribile încercări
b. Viața creștină este o continuă alergare
i. Unii merg înapoi, alții stagnează, dar noi trebuie să
alergăm
ii. Evr. 12:1 – alergarea este caracterizată de: 1. evitarea
piedicilor (păcatului); 2. perseverență în vremurile
critice; 3. fixarea atenției spre Cel care inițiază și
desăvârșește credința (Evr 12:2)
c. Viața creștină înseamnă păstrarea credinței în orice vreme
i. Ps. 34:1 – Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme
ii. Ex. lui Ioan Botezătorul
iii. Ex. lui Iacov, fratele lui Isus
iv. Ex. lui Iov
3. Un viitor încununat (v. 8)
a. Dăruit de Domnul, Judecătorul cel drept (vs. condamnarea lui
Nero)
b. Cununa neprihănirii – o cunună care nu se veștejește (1 Cor.
9:25), o cunună a vieții pt. cei care sunt credincioși până la
moarte (Apoc 2:10), o cunună glorioasă (1 Petru 5:4)

”Duceti-vă in toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură”
(Marcu 16: 15)

Într-o zi, un pastor i-a spus managerului unui magazin: ”de multe ori am
discutat cu dumnneavoastră despre covoare, dormitoare și instalații, dar nu am
discutat niciodată despre afacerea mea. Mi-ați putea acorda câteva minute?” După ce
a fost condus într-un birou privat, pastorul și-a scos Noul Testament și l-a îndemnat
pe manager să devină creștin. La final, lacrimi au început să curgă pe obrazul
bărbatului și a spus: ”Am șaptezeci de ani. M-am născut în acest oraș și peste o sută
de lucrători și cinci sute de slujitori din diferite biserici mă cunosc în calitatea mea de
om de afaceri. Dar sunteți singurul care mi-a vorbit vreodată despre sufletul meu”. În
acea zi, el a îngenuncheat și și-a predat viața lui Hristos.

Noi am pus căruța inaintea calului! Credem în continuare că dacă invităm
oameni la biserică, ei vor fi mântuiți. Și Îi mulțumim lui Dumnezeu că lucrul acesta
se intâmplă. Dar când cei din biserica primară se adunau la închinare ei erau
deja câștigați pentru Hristos înainte să meargă la biserică! Ultima faptă a lui
Hristos a fost câstigarea unui suflet pe cruce. Ultima Lui poruncă pentu noi a fost să
câștigam suflete pentru El. Și ultima Lui rugăciune pe cruce a fost pentru iertarea
unui suflet.

Nu trebuie să ai pregătire teologică; trebuie doar să fii îndrăgostit de Hristos.
Când ești îndrăgostit, lucrul acesta se vede pe fața ta și se exprimă în vorbele tale.
Domnul Isus a spus: ”după ce voi fi înălțat … voi atrage la Mine pe toți oamenii”
(Ioan 12:32). Nu te îngrijora că nu-i poți atrage pe oameni la Hristos; prezintă-li-L și
El se va ocupa de restul.

