CUGETĂRI CREŞTINE
Când bate la ușă cel rău, lasă-L pe Isus să răspundă.
Nu putem intra în Cer dacă mai înainte nu a intrat Cerul în noi.
Cereri mari duc la răspunsuri mari pentru că rugăciunea mișcă
mâinile care mișcă lumea.
Dacă creștinii n-ar fi copii lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i
facă sa se îndoiască de faptul că sunt.
Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui. Nu pentru ca îl
văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
Dacă nu găsești nici o cale de ieșire, încearcă privind în sus!

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ps.8:3-6
- Rom. 6:14
- Isaia 54:17
- Ps.100:3
- 2Cor.12:9,10
- Ps.89:24-25
- Zah. 10:12

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

- Matei 16-19
- Matei 20-22
- Matei 23-25
- Matei 26-28
- Marcu 1-3
- Marcu 4-6
- Marcu 7-10

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

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

Buletin Duminical
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Lucrarea adolescenţilor
Şi
Duminică - în cadrul slujbei
Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
DE CE MERGEM LA BISERICĂ
Odata, un enorias a scris o scrisoare editorului unui ziar, plangandu-se ca nu are niciun sens sa
mai mearga la biserica in fiecare duminică.
“Am fost la biserica timp de 30 de ani” spunea el, “ si in acest timp am auzit peste 3.000 de
predici. Dar din toate acestea nu-mi amintesc niciuna. Asa ca imi pierd timpul, iar pastorii isi
risipesc predicile dandu-le altora.”
Toate acestea au stârnit o intreaga controversa in rubrica “Scrisori către editor”, spre deliciul
editorului. Au trecut saptamani pana cand cineva a scris acestuia: “Sunt casatorit de 30 de
ani. Sotia mea in acest timp a gatit peste 32.000 de meniuri, dintre care nu-mi amintesc
intregul meniu pentru o singura masa. Dar stiu un lucru: aceste meniuri m-au hranit si mi-au
dat puterea de care aveam nevoie la munca. Daca sotia mea nu mi-ar dat sa mananc as fi fost
mort astazi din punct de vedere fizic. Cu alte cuvinte daca nu m-as fi dus la biserica pentru a
mă hrăni, as fi fost mort astazi din punct de vedere spiritual!”

(Psalm 119:18)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Boştiog Vasile
RUGĂCIUNE pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem; noi
suntem poporul Lui şi turma păşunei Lui”
Psalmul 100:3

Predică dimineaţa: Boştiog Vasile

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT

Mărturia unei vieţi transformate şi dedicate până la sfârşit
Conduita vieţii în timpul necazului
Ex. 14:1-14
În momente de necaz trebuie să ţinem cont de următoarele principii
biblice:
1. Să nu cârtim când situaţia a devenit insuportabilă (v. 10, 11)
- cârtim (a exprima nemulţumirea prin critici, protest) când privim spre
pericol şi nu spre Cel care ne scapă (v. 10a)
- cârtim când există rugăciune artificială (au strigat către Domnul...au
cârtit) şi nu încredere totală în Dumnezeu
2. Să încetăm a mai fi doborâţi de frică (v. 13 – Nu vă temeţi)
- teama, spaima şi panica apar în mod firesc în necaz, dar creştinul are
nevoie de o altă atitudine (Rom 8:28, 37)
- 1 Samuel 17:11 - Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale
Filisteanului, şi s-au înspăimîntat şi au fost cuprinşi de o mare frică
3. Să rămânem fermi privind cu speranţă la eliberare (13 – staţi fermi)
- fermitatea sau statornicia aduce speranţa reuşitei şi este dată de
convingerea că Dumnezeu LUPTĂ pentru noi (v. 14)
- statornicia în încercare depinde de maturitatea noastră (v. 1 Pt. 1:7; Rom.
5:3-5)
4. Să continuam să mergem înainte, deşi pare imposibil (15)
- lit.:”spune israeliţilor că pot să îşi continue călătoria” (dacă pentru
Dumnezeu astfel de obstacole sunt nimic, aşa trebuie să fie şi pt. noi)
- pentru a ieşi din impas trebuie să acţionăm (Iosua 7:10)

Trung ar fi trebuit să moară de malaria. Infecția era foarte puternică, dar Cineva hotărâse
altfel, căci vremea morții lui Trung încă nu venise...
”Zăceam în patul meu şi eram pregătit să-mi iau rămas bun, povestește Trung
cu ochii lucind, și în acel moment mi-au apărut în memoria activă amintiri, imagini și
istorioare din copilăria mea.
Departe, foarte departe, dar destul de clare pentru a-mi permite să meditez... cest Isus,
despre care mi se povestea atunci, n-ar putea să ma ajute acum, așa ca în povești?
Și am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac într-o rugăciune. I-am spus că aș dori ca El să
mă facă sănătos.
Apoi m-am întins și am adormit.”
Dimineața totul era schimba; Trung n-a mai suferit de malaria și pentru el era
foarte clar că rugăciunea i-a fost ascultată de un Dumnezeu pe care el de fapt nu-L
cunoscuse.
Așa că, dornic de a cunoaște adevărul, a pornit într-o călătorie de descoperire.
Câțiva ani mai târziu, Trung a început să predice Evanghelia şi tot mai mulți oameni
veneau prin el la credință; multe adunări au fost din nou motivate și trezite ptin el şi nici
măcar guvernul comunist nu-l putea opri.
”Poliția m-a arestat, își amintește el, și m-a amendat cu o sumă de bani
incredibilă pe care trebuia să o plătesc imediat. Asta trebuia să fie pentru cei cărora le
povestisem despre Biblie, o așa-zisă ”facere de bine”. Apoi trebuia să mai cumpăr
și un taur, pe care aceștia trebuiau să-l jertfească zeilor care erau foarte mânioși. În
caz că nu voiam să fac aceste lucruri, atunci ei mi-ar fi tăiat pur și simplu capul!”
Mai târziu, poliția l-a dus într-o închisoare unde a fost torturat îngrozitor, după
care a mai fost bătut încă treizeci de zile, și în cele din urmă, a fost lăsat liber.
”După aceea, m-am afiliat la Școala Biblică a pastorului Quang, lucrând în
continuare cu el mai bine de patru ani, după care am fost din nou aruncat în închisoare.
Mi s-a făcut și următoarea ofertă: ori îmi părăseam credința, sau plecam la
construcții. Am ales munca la construcții, știind că va fi îngrozitor aici, însă cea de-a
doua variantă nu însemna decât moartea, pentru a putea fi redus la tăcere. Eram însă
pregătit să și mor…”.
Trung continua să relateze experienţele sale spunând:
”Îmi amintesc foarte exact când, în cel de-al patrulea an de detenție, am fost
chemat de către directorul închisorii. El voia să știe ce anume mă face să fiu așa de
nebun... În mod repetat am fost așa de sălbatic bătut, încât eram mai mort decât viu.
Niciodată nu am fost dispus, chiar și în aceste condiții, să întorc spatele credinței. Să
fi făcut lucrul acesta, m-aș fi scutit de toate aceste chinuri...
Directorul m-a înțeles atunci când i-am explicat că ei pot să-mi nenorocească trupul și
să-mi termine viața pământească, dar niciodată nu vor reuși să-mi frângă spiritul...”

