CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 18/05
- Ezra 8-10
Marţi, 19/05
- Neemia 1-3
Miercuri, 20/05 - Neemia 4-7
Joi, 21/05
- Neemia 8-9
Vineri, 22/05
- Neemia 10-11
Sâmbătă, 23/05 - Neemia 12-13
Duminică, 24/05 – Estera 1-3

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

Ps.84:5-7
Rom.6:23
2Petru 2:9
Isaia 48:17
1Cor.15:57
Apoc.22:12-14
Prov.14:26-27

„Ingrijorarea priveşte în jur, părerea de rău privește
înapoi, dar CREDINŢA PRIVEŞTE ÎNAINTE.”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
DANIEL ȘI PERLA H. - TURCIA
-

-

Domnul să umple cu Duhul Sfânt biserica turcă, astfel încât să
aducă trezirea mult așteptată peste întreaga națiune
Biserica pe care au început-o să crească în maturitate și să se
înmulțească
Dumnezeu să trimită oameni potriviți cu care să înceapă un nou
proiect de plantare de biserici

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

Buletin Duminical
17 Mai 2015

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

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL GALAȚI
Domnul să deschidă ochii orbilor care nu văd măreția Sa;
Domnul să dărâme întăriturile celui rău din fiecare localitate;
Curaj și întrăzneală slujitorilor care merg în evanghelizare.

Situat în Moldova, cuprinde 2 municipii, 2 orașe și 56 de comune,
înregistrând o populație de 507.402 locuitori, din care 7654 sunt
credincioși penticostali.

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

LUPTA CEA BUNĂ A CREDINȚEI
1Tim. 1:18-19; 1Tim. 6:12
Credința aduce cu sine lupta.
Ap. Pavel o numește bună de trei ori. 1Tim. 1:18, 6:12; 2Tim.4:7
- Este bună, pentru că este conformă cu Dumnezeu.
o Numai Dumnezeu este bun (Mt.19:17)
- Este bună, fiindcă nu se poate compara cu alte lupte
CE FEL DE LUPTĂ ESTE LUPTA CEA BUNĂ A CREDINȚEI?
1. Este o încredere deplină și continuă în natura, caracterul, dragostea şi promisiunile
lui Dumnezeu.
- Dumnezeu S-a descoperit pe Sine și caracterul Său în Scripturi și prin Isus
Hristos.
- Dumnezeu este sfânt, viu, unic, veșnic, neschimbabil, dragoste,
atotputernic, atotștiutor, atotprezent, înțelept...
2. Este o împotrivire față de îndoială, de necredință și față de descurajare
- Satan seamănă îndoială și necredință cu privire la Dumnezeu și la ce
vorbește El prin Scripturi
- Divolul vrea să te vadă descurajat tot timpul

DESPRE CREDINȚĂ (II)
Adevărații credincioși știu să se bucure de rai, înainte să îl vadă.
Binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi sunt așa de multe, încât o
parte din ele pot fi văzute doar cu ochii închiși.
Credinta nu inseamna sa nu ai indoieli ci sa lupti cu indoiala pana la
capat!
Daca n-ar mai fi indoieli, atunci de ce as mai crede?
Drumul spre credinta este adeseori pavat cu indoieli.
Pulsul vieţii e credinţa, ce-n adevăr îşi are ritmul, prin Isus, izvorul
etern al mântuirii noastre.
Când vânturi mari vin şi-ţi bat în faţă şi ploaia rece te copleşeşte, ia
umbrela credinţei îndată, te apără până furtuna trece!
Dacă ai privirea aţintită spre Domnul, poţi merge pe ape. Dar dacă
priveşti la tine cât esti de slab, te scufunzi!

3. Este o luptă pentru credința cea adevărată (Iuda 1:3)
- lupta pentru învățătura curată, care i-a fost dată bisericii
- să te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături (1Tim.4:6b)

Nu poți să umbli pe val, nu pentru că valul este fluid ci pentru că nu
ai credința destul de solidă.

4. Este o împotrivire față de ispite
1Cor.10:12-13

Dacă vei sta ca Eutih la geam...privind lumea...să ştii că nu vei
rezista, iar o singură cădere poate să-ţi fie fatală

5. Este o împotrivire față de diavol
Dușmanul lui Dumnezeu vrea să distrugă și să nimicească
1Petru 5:9a – ”împotriviti-vă lui tari în credință”

Religia te ţine pe ape când este vânt dar credinţa te ţine pe ape când
este furtună!

6. Este o luptă cu noi înșine
- Împotriva păcatului din noi și din jurul nostru (Evrei 12:4)
- Felul de luptă a lui Pavel (1 Cor. 9:25, 26,27; 2Tim.2:5)

7. Este o luptă pentru a menține linia credinței, linia lui Isus, dragostea lui Isus,
răbdarea și blândețea
- Să păstrăm credința într-un cuget curat (1Tim.1:19)
- Cu prețul suferinței și încercărilor (Evrei 10:32-34)
- Evrei 11:33-40

Credinţa face primul pas chiar şi atunci când nu vezi capătul scării!
Este o mare diferenţă între a crede că există Dumnezeu şi a crede în
Dumnezeu!
Numai credința vizibilă stă neclintit ancorată în acele lucruri
minunate care nu se văd și este răsplătită de Cel ce vede totul.
Ce face credința într-un om timp de o zi , nu face religia timp de o
viață.

