PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/07
- Isaia 29-31
Marţi, 23/07
- Isaia 32-34
Miercuri, 24/07 - Isaia 35-37
Joi, 25/07
- Isaia 38-40
Vineri, 26/07
- Isaia 41-43
Sâmbătă, 27/07 - Isaia 44-46
Duminică, 28/07 – Isaia 47-49

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Isaia 30:18
Prov.10:22
Apoc. 2:17
Ps.127
Ps.146:5-10
Ps.50:15
Ioel 2:28-29

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Marți, 23 iulie – Strâmbeanu Elena
Vineri, 26 iulie – Gangan Ioana

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
21 iulie 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

FERICIREA
Există o ilustraţie foarte veche despre un om bogat, care era din nefericire si
foarte bolnav. I s-a spus că se va vindeca numai dacă va purta cămasa unui om fericit.
El a chemat pe oamenii lui si i-a trimis să cumpere cămasa oricât l-ar costa.
Servitorii nu au găsit pe nimeni. Toţi erau supăraţi, invidiosi, loviţi de necazuri,
lipsiţi de fericire.
În timp ce se întorceau dezamăgiţi au întâlnit un tăietor de lemne, gol până la
mijloc, care cânta în timp ce făcea munca lui grea. Când l-au văzut l-au întrebat:
” Esti fericit?”
„ Da, le-a răspuns el, sunt fericit.”
Atunci s-au oferit să cumpere cămasa pe o mare sumă de bani, la care el le-a
răspuns:
„Nu am cămasă”.
Fericirea nu depinde de ce are un om, ci de ceea ce este el. Cât priveste fericirea,
Hristos a spus: „ Ferice de cine ascultă Cuvântul lui Dumnezeu”- Luc. 11:28.

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Tavy Brumă

LUNA IULIE – RODIREA ÎN BINEFACERE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune, pentru
nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori.”
(Tit. 3:14)

Pastor, Costel Grămadă
CICLUL DE PREDICI ”MERSUL CELUI CREDINCIOS”

MERSUL CREDINCIOSULUI CĂTRE ISUS
Matei 14:1-33
Viața credinciosului este o continuă mișcare.
Mersul credinciosului = o metaforă despre modul în care ăși trăiește viața
Ciclul de mesaje care începe astăzi ne va ajuta să ne îmbunătățim modul de viață.
I. SĂ MERGI CĂTRE ISUS CÂND EL VINE SPRE TINE – v.25
În relație cu omul, Dumnezeu are inițiativa. Întotdeauna este primul.
Isus a venit din Cer pe Pământ (la inițiativa lui Dumnezeu).
- După o lungă noapte păcătoasă de aproximativ 4000 de ani.
- După o lungă noapte religioasă. Religie moartă, ceremonial steril
- Pentru a anuța o eră (zi) a eliberării, a iertării și a salvării,
Ca și ucenicii, oamenii religioși nu L-au recunoscut pe Isus. – v.26
- nu au știut că este Fiul lui Dumnezeu
- uneori avem și noi îndoieli cu privire la Isus
Isus vine spre tine când ești în necaz.
- Fiindcă te vede și vrea să te ajute – Mc.6:48
- Pentru a Se face cunoscut (se revelează) în mijlocul încercărilor – Mt.14:27
- Ca să-ți alunge frica și să rezolve problema. – ”nu vă temeți!”

ROADA BINEFACERII (II)
BINEFACEREA IN INVATATURA MANTUITORULUI
1. DUMNEZEU ESTE BINEFACATOR
-

pentru ca ofera resurse tuturor oamenilor - Matei 5.45

-

pentru ca ofera daruri bune - Matei 7.11

-

Isus Hristos in lucrarea de pe pamant a facut bine (exorcizari,
vindecari) Fapte 10.38

2. DE CE SA FAC FAPTE BUNE?
II. SĂ MERGI CĂTRE ISUS CÂND EL TE CHEAMĂ – v.29
Invitația generală pentru toți oamenii – Matei 11:28
- lumea noastră – o lume obosită și împovărată care are nevoie de Isus
Învitație personală – Mt.14:29
- să ai experiențe supranaturale cu Isus
III. SĂ MERGI CĂTRE ISUS ȘI CÂND ÎNTÂMPINI GREUTĂȚI – v.30
Călcând peste problemele vieții – v.29
- Petru călca pe ape ca să meargă la Isus
Rugându-te și strigând după ajutorul Domnului – v.30
Lâsându-te apucat de mâna lui Isus – v.31
- Isus nu te lasă niciodată să cazi. De ce cad oamenii?
o Pentrucă nu se lasă apucați de Domnul
CONCLUZIE
Să nu încetezi niciodată să mergi către Isus.
Să nu te oprească nimeni și nimic din acest mers.
Dacă trebuie, roagă-te ca Petru, spunându-I Domnului să-ți poruncească să mergi
către El.
Să nu-ți schimbi niciodată direcția vieții tale. ȚINTA ESTE ISUS...CERUL

-

pentru ca vor lumina pe cei necredinciosi - Matei 5.16

-

pentru ca sunt o dovada a mantuirii Matei - 25.41-46

-

pentru ca vom primi o rasplata mare - Luca 6.35

3. CE FAPTE BUNE SA FAC?
-

Sa implinesc cele 10 porunci - Matei 19.16

-

Sa ajut saracii - Matei 19.

-

sa dau cu imprumut - Lc 6.35

-

sa ajut pe cei care au avut un accident - Luca 10. 29-34

-

sa binecuvintez si sa ma rog pentru dusmani

