CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 18/08
- Ieremia 47-48
Marţi, 19/08
- Ieremia 49
Miercuri, 20/08 - Ieremia 50
Joi, 21/08
- Ieremia 51-52
Vineri, 22/08
- Plangeri 1-2
Sâmbătă, 23/08 - Plangeri 3-5
Duminică, 24/08 – Ezechiel 1-4

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

Ps.124
Ps.32:8
Ps.89:24-26
Ps.68:19-20
Ioel 2:26
Ps.18:39-40
Ps.41:1-3

CREȘTINISMUL AUTENTIC
Există un mare neajuns, ba chiar un neajuns fatal în Biserica lui Isus
Hristos în zilele noastre. Şi anume, lipsa unei ucenicii adevărate. Creştinii
adevăraţi ştiu că ucenicia înseamnă să renunţi la tot pentru a-L urma pe Isus
Hristos. Dar pentru mulţi creştini din zilele noastre, există totuşi foarte puţină
umblare pe urmele lui Isus Hristos. Şi asta înseamnă (trebuie să o spunem
foarte clar) că există foarte puţin creştinism adevărat. (James M. Boice)

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
MURGU MONICA – MISIONAR ÎN ALBANIA
Evanghelia să fie însoțită de minuni și semne
Statornicie în lucrare
Înțelepciune pentru învățarea limbii albaneze
Protecție fizică și spirituală
SĂ NE RUGĂM PENTRU MEHEDINȚI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Un teren prielnic evanghelizării; oamenii sunt îndoctrinați cu
datini și tradiții religioase

Situat în Oltenia și Banat, cuprinde 2 municipii, 3 orașe si 61 de
comune înregistrând o populație de 254.570 locuitori. Drobeta-Turnu
Severin este reședința de județ cu o populație de 112.012 locuitori

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

17 august 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

CÂNTĂREȚUL OVIDIU LITEANU

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor Costel Grămadă
Invitat special: Cântărețul Ovidiu Liteanu

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

Pastor – Costel Grămadă

CEA MAI MARE OPORTUNITATE

Gânduri spirituale celebre
JIM ELLIOT

Text: Ioan 6:1-14
Un creștin trebuie să aleagă între oportunități
Sunt oportunități bune și oportunități rele...oportunități mici și oport. mari
Cea mai mare oportunitate este:

I. OPORTUNITATEA DE A-I OFERI LUI ISUS CEEA CE AI
v.9 - Un băiețel Îi oferă lui Isus cinci pâini de orz și doi pești.... tot ce avea ptr el
Bunul cel mai bun pe care îl poți oferi lui Isus este viața ta....în totalitate
- Exemplul cu tânărul bogat – Matei 19:21-22

Lui Isus Îi dai totul sau nimic .... El nu vrea jumătăți de măsură
Când ție nu-ți mai rămâne nimic, înseamnă că I-ai dat totul Lui

II. OPORTUNITATEA DE A VEDEA PUTEREA LUI ISUS IN VIAȚA TA
v.11 – Puterea lui Isus de binecuvântare.... multiplicare

Puterea lui Isus de vindecare ...eliberare ...potolire a furtunii din viața ta
Azi ai ocazia de a vedea puterea lui Isus în viața ta, doar dacă te dăruiești Lui

III. OPORTUNITATEA DE A ALEGE OPORTUNITĂȚI
Luca 10:38-42 – Maria și Marta au ales fiecare câte o oportunitate.
- Marta a ales să se îngrijoreze și să se frământe pentru lucrurile firești
- Maria si-a ales partea cea buna, de a ședea la picioarele lui Isus
Fiecare dintre noi avem câte o oportunitate în fiecare zi.
- Oportunitatea de a sta la picioarele lui Isus
o Să deschizi Biblia și să citești în ea despre Dumnezeu și ce vrea El
pentru tine
o

-

Să te rogi să primești putere în viața ta, îndrăzneală pentru a-l
mărturisi

Oportunitatea de a aduce pe cineva la Isus - Lc.5:18-19
o Chiar dacă au avut obstacole, ei nu au renunțat

„Nu-ti deslipi privirea de la Luceafarul de dimineata. Nu te lasa
dezamagit de nimic, dar nici nu te lasa purtat pe culmile fericirii.
Traieste fiecare zi ca si cum Fiul Omului ar fi la usa si gandeste-te la
momentul plecarii. Cum e posibil acest lucru? Sa umbli ca si cum la
urmatorul pas ai trece pragul Cerului. Roaga-te. Sfintii care inainteaza
in genunchi nu dau inapoi niciodata."
"Noi nu putem sfinti acest pamant. Oamnenii credinciosi...care au
luptat aici, l-au sfintit mult mai mult decat puterile noastre slabe ce ar
putea s-o faca... Mai curand ar trebui sa ne sfintim aici pentru datoria
care ne sta in fata- de a ne dedica tot mai mult cauzei pentru care ei au
dat suprema jertfa."
„Oh, cate Mara nu au fost indulcite printr-o simpla privire
multumitoare atintita asupra Lemnului Crucii si asupra Dragostei care
a trait cel mai greu conflict acolo, tintuita pe El. Da, Crucea e Lemnul
care indulceste apele !"
„Daca viata noastra e in mainile Sale, atunci fiecare zi a vietii noastre e
in mainile Sale. Dar sa nu lasam nisipul timpului sa ne intre in ochi si
sa ne fure viziunea de a ajunge la cei ce zac in intuneric."
„Ce stăpân despotic e păcatul, răpeşte toată bucuria din viaţa omului, îi
ia banii şi sănătatea, promiţându-i plăceri şi conducâdu-l apoi pe
poleiala putredă de deasupra capcanei.”
„Dumnezeu este tot pe tronul Său, noi suntem tot la picioarele Sale şi
ceea ce ne desparte este doar distanţa unui genunchi în rugăciune.”
„El îmi va descoperi voia Sa nu prin foc sau cutremur, ci prin
rămânerea liniştită în prezenţa Sa; un copil al lui Dumnezeu învaţă
curând ca din ea să citească voia Lui.”
„Nu este nesăbuit acela care renunță la ceea ce nu poate ţine, ca să
câştige ceea ce nu poate pierde!”

