CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/09
- Osea 10-14
Marţi, 17/09
- Ioel 1-3
Miercuri, 18/09 - Amos 1-4
Joi, 19/09
- Amos 5-9
Vineri, 20/9
- Obadia și Iona
Sâmbătă, 21/09 - Mica 1-4
Duminică, 22/09 – Mica 5-7

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

Ps.22:24
Iacov 1:17
Ps.95:7
Apoc.2:26-28
Ps.119:165
Prov.10:22
Ps.9:9-10

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Luni, 16 Septembrie – Gheorghe Mia

CITATE CELEBRE DESPRE BLÂNDEȚE (III)

Biserica
Apostolică
Filadelfia

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
FUNCŢIILE BISERICII

15 Septembrie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

„Oamenii se câştigă cu blândeţea.”
„Prima şi cea mai însemnată calitate a omului este blândeţea.”
„Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.”
„Blândeţea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieţii. Prin ea se
întăreşte răbdarea, uşa înţelepciunii duhovniceţti.”

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Petrică Bădiliță

„Blândeţea este limba pe care surdul poate să o audă şi orbul să o vadă.”
„Blândeţea este sprijinul răbdării, uşa iubirii.”

LUNA SEPTEMBRIE – RODIREA ÎN BLÂNDEȚE

„Vorbele blânde sunt cătuşe pentru inimi.”
„Cel ce se străduie să se răzbune îşi păstrează rănile deschise.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
”Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale” - Ps.119:166

Predică: Petrică Bădiliță
CE-ȚI SPUNE DUMNEZEU CÂND AI OBOSIT PE CALEA CREDINȚEI?

Text: Galateni 6:7-10
1. Nu te opri până la vremea pe care Dumnezeu o stabilește pentru seceriș
(v. 9- Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală.)
a. vei fi tentat să crezi că ceea ce seceri e diferit de ceea ce ai
semănat (v. 7 - Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să
fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.)
b. tratează oboseala ca să nu cazi de oboseală pentru a nu
pierde ce ai semănat (v. 8 - la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală)
c. oboseala aduce cu sine păcate de omitere (Iac. 4:17)

2. Când imprejurările îți sunt potrivnice… NU CĂUTA SCUZE, CI
SOLUȚII

1. ISUS A REZOLVAT PROBLEMELE
Miile de oameni care au venit la Isus au fost împovărați din cauza vinei păcatelor lor.
ISUS LE-A OFERIT IERTARE,
Mii de oameni au fost înfometați din punct de vedere spiritual. El a spus: „EU SUNT
PÂINEA VIEȚII” (Ioan 6:35). Isus a venit făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de
diavolul (FA. 10:38). Mulți au fost posedați de spirite rele. Isus i-a eliberat. Mesajul lui isus a
fost declarat în mod încrezător: iertare, vindecare și sănătate. Isus a avut ceva de care ceilalți
aveau nevoie. El le-a rezolvat problemele. Din acest motiv mii de oameni au stat zile întregi
ca să asculte ceea ce El învăța cu privire la legile lui Dumnezeu.

2. ISUS A CREZUT ÎN MISIUNEA SA
Îndoiala este fatală. Isus nu a avut nici o îndoială cu privire la misiunea sa pe
pământ. Noi trebuie să credem în misiunea noastră așa cum și isus a făcut. Privește la viața lui
isus: el a crezut că poate să-i schimbe pe oameni. El a crezut că misiunea lui va satisface
nevoile oamenilor. (Ioan 4:13-14)
Ce ne împuternicește pe noi să credem în misiunea noastră? Credința și cunoașterea.
Misiunea lui Isus a fost viață. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu
am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug (Ioan 10:10). Isus a vrut ca toți să aibă
viață eternă.

3. ISUS NU ȘI-A DENATURAT NICIODATĂ MISIUNEA PE PĂMÂNT

d. Anturajul poate fi o problemă (ex. Pavel – 2 Cor. 11:26 )
e. Prețul ascultării (ex. Saul – 1 Sam. 15:10 etc.)

3. Timpul în care putem semăna se va termina ( v. 10 –Așadar, cât avem
prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă)
f. Împrejurările în care poti să faci binele sunt unice (Marcu
14:8 - Ea a făcut ce a putut..)
g. Investirea în Duhul are rezultate eterne (v. 8 - dar cine
seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.)
De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.
(2 Cor. 4:16)

Isus a avut cea mai mare misiune de pe pământ – salvarea. Isus a oferit rasei umane
oportunitatea de a avea o relație cu Dumnezeu. El a vorbit despre cer și îngeri. (Ioan 14:2)
Isus a vorbit despre singurătate în Matei 8:20. Isus a crezut în pregătirea oamenilor pentru
orice situație posibilă care putea avea loc; El a fost onest în învătăturile pe care le-a dat.
Isus a vorbit multor oameni despre lucrurile bune și despre beneficiile pe care El le-a
oferit, dar, în același timp, El le-a vorbit și despre imaginea de ansamblu. Așadar, ei vor fi
pregătiți să înfrunte numeroasele încercări care urmau să vină. Isus ne avertizează despre
pericolele pe care le vom întâmpina atunci când alegem să Îl urmăm. Isus a spus lucrurilor pe
față, El a fost onest. Isus niciodată nu Și-a denaturat misiunea.

4. ISUS A MERS ACOLO UNDE ERAU OAMENII
Isus știa aceasta. El nu a instaurat un tron în mijlocul fiecărui oraș și a spus: „acesta
este palatul Meu; acesta este singurul loc unde mă puteți vedea”. El a mers în piață. El a mers
spre bărcile pescarilor, în sinagogă, la casele oamenilor. El mergea pretutindeni. El mergea
prin orașe, predicând Evanghelia și vindecând pretutindeni (Luc. 9:6).
Isus a fost o persoană accesibilă. El a părăsit confortul, a părăsit prezența îngerilor și
a Tatălui Său ceresc. El a umblat de bună voie într-o atmosferă care era nelegiuită și
imperfectă. El a ieșit din Împărăția Sa perfectă și magnifică ca să vină într-o lume confuză,
murdară și ucigașă. Dar, El a mers la viețile celor care au avut nevoie de El. Un alt principiu
de conducere al lui Isus. Isus a mers în locurile unde erau oamenii. Gândeşte-te cât de lipsit de
eficiență era Isus, dacă nu mergea la oameni.

