CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Iosua 7
Marţi
- Iosua 8
Miercuri - Iosua 9
Joi
- Iosua 10
Vineri
- Iosua11-12
Sâmbătă - Iosua 13-14
Duminică – Iosua 15

Ier. 2
Ier. 3
Ier. 4
Ier. 5
Ier. 6
Ier. 7
Ier. 8

Ecl. 5:8-17
Ecl. 5:18-20
Ecl. 6
Ecl. 7:1-14
Ecl. 7:15-29
Ecl. 8
Ecl. 9:1-10

Mat. 18
Mat. 19
Mat. 20
Mat. 21:1-25
Mat. 21-26-46
Mat. 22
Mat. 23

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Victimile traficului de persoane
-

Pentru ca aceste victime să revină la o viață normală
Pentru vindecarea emoțională și fizică a victimelor
Pentru noi lucrători din rândul surorilor care să se implice în salvarea
victimelor traficului de persoane
Să-L cunoască pe Dumnezeu, singurul care îi iubește cu adevărat

Gânduri duhovnicești
„Păziţi neschimbat adevărul, dar să ocoliţi fanatismul. Nebunia credinţei este
putere dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, lucidă şi
profund umană.”
„Învaţă să-ţi scrii tristeţile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.”
„Străduiţi-vă să fiţi în acelaşi gând cu Dumnezeu.”

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

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

Buletin Duminical

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

8 iulie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor
(Mat. 5:3)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Tavy Brumă
Rugăciune pentru victimile traficului de persoane
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boștiog Vasile

„Cine nu are ca mamă Biserica nu Îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată.”
„Măsura iubirii lui Dumnezeu e să-L iubim fără măsură.”
„Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a suit vreodată la cer prin
comoditate.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Și fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”
(Evr. 11:6)

Tavi Brumă:

Boștiog Vasile:
Invataturi despre Imparatia lui Dumnezeu din pilda neghinei
Matei 13.24-30; 36-43

1. Începutul Împărăţiei lui Dumnezeu este în mijlocul acestei lumi
v. 24, 38
Împărăţia este totalitatea lucrării răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Cristos
în această lume
Tarina este lumea, Dumnezeu si-a intemeiat Imparatia in acesta lume

2. Întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu se realizează în pofida
opoziţiei celui rău v.25
a. Împotrivirea diavolului este exercitată prin răspândirea fiilor întunericului
Fapte 20.28-30
b. In pilda semănătorului, împotrivirea diavolului faţă de Împărăţia lui
Dumnezeu se face prin împietrirea inimii
c. Diavolul imita lucrarea lui Dumnezeu

3. In cadrul Imparatiei lui Dumnezeu cei buni traiesc impreuna ce
cei rai v 30
Separarea nu o pot face oamenii pentru ca:
a) nu suntem destul de neprihaniti pentru a face o asemenea lucrare.
b) nu suntem destul de intelepti
c) nu cunosc inima, motivele celuilalt
Indemnul este de-a rabda pana la sfarsitul veacului cand se va face separarea
in mod corect

4. In cadrul Imparatiei lui Dumnezeu Stapanul este preocupat de
bunastarea celor buni v. 29
. Dumnezeu nu nimiceste pe cei rai pentru a nu fi afectati cei buni

Unde îți găsești refugiu când ești în necaz?
Ioan 14:1-4
Introducere
Timpurile noastre – criză economică, politică, spirituală etc.
Unde ne refugiem când suntem în timpuri de criză?
1. În credința în Hristos ( v. 1 - Aveți credință în Dumnezeu și
aveți credință în Mine)
a. Credința vs. tulburare (necaz, dificultate, încurcătură) (cf.
Ioan 5:4; 1 Pt. 3:14)
b. Tulburare din cauza abenței lui Hristos
c. „vă dau pacea MEA” – v. 27
2. În dragostea lui Hristos (v. 2 - Eu Mă duc să vă pregătesc un
loc)
a. Parakletos – confirmă după înălțare iubirea lui Hristos
(Ioan 14:16)
b. Dragostea lui Hristos este
i. Necondiționată (agape) (Rom 5:8)
ii. Desăvârșită (Ioan 13:1 – măsura deplină a iubirii
Sale)
3. În speranța dată de Hristos (v. 3 - Mă voi întoarce şi vă voi lua
cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi)
a. Pentru credincioși cerul e sigur, Hristos – calea într-acolo
(Ioan 14:6)
b. Speranță care nu înșeală – Rom. 5:5 (nu ne dezamăgește)

