CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 19/08
- Ieremia 49
Marţi, 20/08
- Ieremia 50
Miercuri, 21/08 - Ieremia 51-52
Joi, 22/08
- Pl. lui Ieremia 1-2
Vineri, 23/08
- Pl. lui Ieremia 3-5
Sâmbătă, 24/08 - Ezechiel 1-4
Duminică, 25/08 – Ezechiel 5-8

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Ps.32:8
Ps.89:24-26
Ps.68:19-20
Ioel 2:26
Ps.18:39-40
Ps.41:1-3
1 Ioan 3:21

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

FUNCŢIILE BISERICII

CAUZĂ DE RUGĂCIUNE
VIZITA PĂSTORULUI ÎMPREUNĂ CU SOȚIA ÎN SUEDIA
21 – 29 AUGUST 2013
CITATE DESPRE FIDELITATE
„Lipsa de fidelitate este cum s-ar spune, o minciuna a intregii
persoane”
„Fidelitatea este o distinctie importanta
recunostinta atunci cand o primim in dar”

si

suntem

plini

Biserica
Apostolică
Filadelfia

de

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
18 august 2013

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

„Mai scumpa-i fidelitatea decat averea”
„Nimic nu este mai nobil si mai venerabil decat fidelitatea.
Sinceritatea si adevarul sunt darurile cele mai de pret ale mintii
umane”
„ Omul credincios trebuie să se roage cât trăieşte, deoarece atâta
trăieste, cât se roagă...”

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Bostiog Vasile

„Dintre toate virtuţile, fidelitatea e cea mai puţin statornică”
„Când ești fidel Cuvântului lui Dumnezeu, abea atunci începi să
gândești lucid”

„Dumnezeu nu se uita la succesul in lucrare, ci la credinciosia cu
care lucrezi pentru El”

LUNA AUGUST – RODIREA ÎN CREDINCIOȘIE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.” (2 Tes. 3:3)

Pastor, Costel Grămadă
MERSUL CREDINCIOSULUI ALĂTURI DE ISUS
Psalmul 110:1-7
Luca 22:28; Ioan 15:27
Cum trebuie să fie mersul credinciosului alături de Isus?
1. IUBIND ÎMPREUNĂ CU EL
- Cea mai măreață lucrare a lui Isus este lucrarea iubirii Sale -Ioan 3:16
Iubirea lui Isus este nelimitată (fără margini).
Iubirea lui Isus este necondiționată
- Matei 22:37 - 39
2. SUFERIND ÎMPREUNĂ CU EL
Calea lui Hristos pe pământ a fost o cale a suferinței.
El a suferit din partea oamenilor religioși
El a suferint din cauza necredinței oamenilor
El a suferit din cauza că oamenii L-au respins
El a acceptat calea suferinței de dragul nostru.
Ca ucenic al Domnului Isus trebuie să fii gata sa suferi împreună cu El și pentru El.
3. SLUJIND ÎMPREUNĂ CU EL
Misiunea lui Isus au fost oamenii.
- eliberarea lor... vindecarea lor ... iertarea lor... ..mântuirea lor
4. BIRUIND ÎMPREUNĂ CU EL – v.1,5
Ispitele – Matei 4:1-11
Circumstanțele și împrejurările vieții – Marcu 4:35-40
Pe cel rău – Gen.3:15; - Apoc.20:10
Moartea, vrăjmașul din urmă - Apoc.1:18; 1Corinteni 15:26
5. CĂUTÂND PERMANENT SURSA PUTERII
Sursa puterii pentru Isus a fost Tatăl - Matei 14:23; Marcu 6:46
Sursa puterii tale este Duhul Sfânt...Scriptura
Să rămâi lîngă sursa puterii ca să ai autoritate – v.7
CONCLUZIE:
Efeseni 2:6; Psalmul 110:1

RODIREA CREDINCIOȘIEI (III)
IMPORTANȚA CREDINCIOȘIEI ÎN SLUJIREA CREȘTINĂ
Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în
lucrul încredinţat lui. (1 Cor, 4:2)

Credincioșia – elementul care validează slujirea noastră (Mat. 25:21, 23)
A lucra cu credincioșie înseamnă:
a. investire (punere în negoț a talantului) pentru a câștiga – v. 16
b. slujire chiar și când ți se încredințează mai puțin (v. 18)
c. a sluji cu aceeași intensitate și când Stăpânul întârzie - v. 19
i. a fi pregătit mereu pentru venirea iminentă a lui Dumnezeu
(Mat. 24:45)
d. a fi lăudat și răsplătit când slujirea va fi investigată de către Stăpân

Dacă esti credincios (serios) în lucrurile mici înseamnă ca vei fi și in cele
mari (Luc. 16:10)
a. ex. lui Iosif
b. credincios în calitate de sclav (Gen. 39)
c. credincios în calitate de lider politic (Gen. 50:20)

Credincioșie înseamnă a fi fidel până la sfârșit (Apoc. 2:10)
a. fidelitate presupune uneori sacrificiu până la moarte (Fil 2:8)
b. fidelitatea azi – Prov. 20:6
c. doar o astfel de fidelitate va fi răsplătită (cine va răbda până la
sfârșit va fi mântuit)

