CINE ÎL URMEAZĂ PE ISUS?
Doi băieţi, Rares si Marius, se ceartau pentru a decide care dintre ei
sa mănânce primul plăcinta. Mama lor s-a gandit sa le dea o lectie
cu aceasta ocazie.
Ea a spus astfel: daca Isus ar fi aici, ştiţi ce ar spune?
"Frate, ia tu primul, eu mai pot sa astept."
Atunci Rares s-a intors spre fratele sau mai mic si i-a zis:
"Marius, fii tu în rolul lui Isus de data asta."

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Exod 15:2
- 2 Corint.12:9
- Isaia 41:3
- Ps.17:7
- 1Petru 1:25
- Galateni 6:7
- Ps.12:7

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

- Fapte 17-18
- Fapte 19-21
- Fapte 22-24
- Fapte 25-26
- Fapte 27-28
- Romani 1-4
- Romani 5-8

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

Vizita pastorului în America
şi
Duminică - în cadrul slujbei
Despre încurajare

„Ajunge cel mai sus cel care ajută pe altul să urce.” - Zig Ziglar
„Nu-i pasă nimănui cât de mult ştii decât după ce află cât de mult îţi pasă.”
"Noi traim prin încurajare si murim fără ea încet, trist şi furios. - Celeste
Holme
„Sunt intodeauna plin de speranţă pentru că un crestin este un prizonier al
sperantei.” - Bishop Desmond Tutu
„Mulţii oameni se opresc pentru că aşa de puţini le spun: ”Mergeţi!” Charles R. Swindoll
„Oamenii care intorc progresiv lumea pe dos sunt cei care incurajează mai
mult decât critică.” - Elisabeth Harrison

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII
ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

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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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

„... mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.”
Psalmul 23:3
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Vasile Boştiog
RUGĂCIUNE pentru evanghelizarea de la Casa de Cultură
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă; El m-a
scăpat. El este Dumnezeul meu; pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul
tatălui meu; pe El îl voi preamări.”
S
Exod 15:2

Predică dimineaţa: Boştiog Vasile

Dumnezeu ca Păstor în viaţa noastră
Text: Psalmul 23
Avem nevoie de Dumnezeu ca Păstor pentru că:
1. Doar atunci avem certitudinea unei vieţi îmbelşugate (v. 1-3, 5)
-

toate resursele necesare (nu voi duce lipsă de nimic)

-

purtarea de grijă necesară (mă duce la păşuni verzi, mă conduce la
păşuni verzi) Ioan 6:35

-

călăuzirea divină necesară (mă povăţuieşte pe cărări drepte) Luc.
9:23; Ioan 8:12

2. Numai atunci avem sprijin în necaz, chiar şi în moarte (v. 4)
-

ne restaurează puterea (îmi înviorează sufletul); Ps. 51:12;

-

suntem stabili în necaz pentru că 1) „El este cu noi” (Ps. 34:19; Mc
6:50), 2) aduce alinare (imi ungi capul cu untdelemn) 3) ne scoate din
necaz celebrând biruinţa printr-un banchet regal; 4) aduce belşugul
însutit (paharul meu e plin de dă peste el)

3. Doar atunci avem certitudinea fericirii pe tot parcursul vieţii (v. 6)
-

fericirea şi îndurarea „mă vor urmări” pentru tot restul vieţii.
(imaginea unui inamic care urmăreşte pe cineva)

- cel condus de Păstorul cel bun îşi are asigurată fericirea pentru toata
viaţa (Ioan 10:11, 14)
-

Casa lui Dumnezeu – locul fericirii noastre depline (Ps. 27:4)

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT
Locuri ciudate ale fericirii
(Mate 5:1-12)
Fericirea se găseşte acolo unde există ...
1. Sărăcie spirituală (5:3)
- Fericirea se găseşte în locul foarte ciudat al golirii de sine
şi al cererii pentru ajutor de la Dumnezeu.
2. Tristeţe (5:4)
3. Umilinţă (5:5)
4. Foame(te) spirituală (5:6)
5. Iertare (5:7)
6. Curăţia inimii (5:8)
- integritatea – principala formulă a fericirii
7. Conflict (5:9)
- efectuarea păcii de multe ori presupune intrarea într-un
conflict pentru a face pace. Isus a fost un făcător de pace,
dar care, în acelaşi timp a intensificat multe conflicte
8. Maltratare (5:10)
- Persecuţia poate fi un constructor de caractere. Ea devine
o dovadă vizibilă de loialitate.
10 practici să te antrenezi pentru a fi fericit

1. Dă ceva mai departe (nu doar vorbe goale)
2. Fă o favoare (bine) cuiva (şi uită repede că l-ai făcut)
3. Petrece câteva clipe cu cineva care are nevoie de încurajare
4. Uită-te atent la faţa unui copilaş (şi rămâi uimit)
5. Zâmbeşte şi râzi des (este lubrifiantul vieţii)
6. Adu mulţumiri (o mie de ori pe zi nu e prea des)
7. Roagă-te (sau îţi vei pierde calea)
8. Lucrează (cu energie şi vigoare)
9. Fă-ţi planuri ca şi cum ai trăi veşnic
10. Trăieşte ca şi cum vei muri mâine

