CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 13/07
- C. Cântărilor 1-4
Marţi, 14/07
- C. Cântărilor 5-8
Miercuri, 15/07 - Isaia 1-3
Joi, 16/07
- Isaia 4-8
Vineri, 17/07
- Isaia 9-11
Sâmbătă, 18/07 - Isaia 12-14
Duminică, 19/07 – Isaia 15-19

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

Ps.126.5-6
Ezech. 18:5-9
Ţefania 3:17
2Tim.4:18
Ezech.18:21
1 Ioan 4:9-10
Isaia 54:13-14

„Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Joi, 16 Iulie – Poșircă Roxana
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
DUMITRIȚA M. – ASIA CENTRALĂ
-

-

Domnul să protejeze țara, pe localnicii și misionarii care slujesc
acolo;
Lucrători noi. Aproximativ 85% din misionari au părăsit țara
anul trecut din pricina atacurilor împotriva străinilor;
Curaj în vestirea Evangheliei cu orice preț;

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL IAȘI
Viziune, protecție și ințelepciune divină pentru slujitori;
Har și plinătatea Duhului în bisericile penticostale;
Pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici;

-

Situat în regiunea Moldova, cuprinde un municipiu, 4 orașe și 93 de
comune, înregistrând o populație de 723.553 locuitori, din care 4585
sunt credincioși penticostali. Municipiul Iași este reședința de județ cu
o populație de 263.410 locuitori.

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
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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: Pastor, Costel Grămadă

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

SĂ NU-ȚI FIE RUȘINE DE EVANGHELIA LUI HRISTOS
VESTEȘTE-L PE HRISTOS ALTORA

Text: Rom.1:16-17
Luca 9:26

Este o diferenţă între a fi făcut de ruşine pentru Evanghelie şi a fi ruşinat de
Evanghelie.
Există motive foarte bune pentru care nu trebuie să-ți fie rușine de
Evanghelie:
Un om credincios nu se rușinează de Evanghelie:

În cartea lui plină de sfaturi, "Cum să evanghelizezi cu
succes", George Sweeting se concentrează asupra problemei
credincioşilor ce păstrează tăcerea asupra credinţei lor în
Hristos. El a oferit această ilustraţie:

I. FIINDCĂ ȘTIE CINE ESTE AUTORUL ȘI CENTRUL EVANGHELIEI
1. Hristos este autorul Evangheliei: ”Evanghelia lui Hristos” (v.16a)
- Fără Hristos nu ar fi existat Evanghelia
- Evrei 12:2b
2. Hristos este conținutul Evangheliei (1Cor.15:1-4)
- Hristosul care a murit
- Hristosul care a înviat
- Hristosul care S-a înălțat la cer.
- Hristosul care va reveni

"În timpul domniei lui Oliver Cromwell s-a înregistrat o criză
monetară. Lipseau banii de pe piaţă. Miniştrii au căutat în
toată ţara o sursă de argint care să suplinească lipsa
monezilor. După o lună de căutări comitetul de criză şi-a
prezentat raportul: 'Am căutat în zadar argint în tot Imperiul.
Spre disperarea noastră nu se găseşte nicăieri în afara
catedralelor unde sunt statuile de argint ale sfinţilor.' Atunci
Oliver Cromwell brusc a poruncit: 'Să-i topim pe sfinţi şi
să-i punem în circulaţie'."

II. FIINDCĂ ȘTIE CE ESTE (CONȚINE) EVANGHELIA
Evanghelia conține puterea plină de Duhul lui Dumnezeu.
1. Ea este puterea lui Dumnezeu (v.16b)
- o putere vie care aduce viață
- o putere care transformă (2Cor.3:18)
- o putere care face minuni
o minuni de vindecare
o minuni de eliberare
2. Ea este propovăduirea crucii lui Hristos (1Cor.1:18)
- noi propovăduim pe Hristos cel răstignit (1Cor.1:23)
- ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică (1Cor.1.17f)
III. FIINDCĂ ȘTIE CE FACE EVANGHELIA
1. Ea mântuiește (v.16c; Ef.1:3)
2. Ea oferă neprihănire (v.17a)
3. Evanghelia aduce Împărăția lui Dumnezeu (Luca 4:21)
4. Evanghelia aduce nemurire și lumină (2Timotei 1:100
5. Ea aduce adevărul (Col.1:5)
6. Ea aduce har (Fapte 20:24)
7. Ea aduce pace (Efes.6:15)
8. Evanghelia îl aduce pe Dumnezeu (Rom.15:16)

CONCLUZIE:
Ce faci pentru Evanghelie? – 1Cor.9:23
Mc.16:15 – ”Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.”

Dr. James Stewart, profesor de Noul Testament de la
University of Edinburgh, a numit ceea ce el credea că este cea
mai mare ameninţare pentru biserică:
"Nu este comunismul, ateismul, sau materialismul. Cea mai
mare ameninţare o constituie creştinii ce încearcă să se
furişeze în cer în mod fals, fără ca măcar să-şi împărtăşească
vreodată credinţa lor."
* Paul Harvey a spus: "Prea mulţi creştini nu mai sunt demult
pescari de oameni, ci doar posesori de acvarii."
* Biserica are multe sarcini, însă o singură misiune. (Arthur
Preston)
* Biserica este "sub arme". Inactivitatea în evanghelizare
înseamnă nesupunere. (John R. W. Stott)

