CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Lev. 19
Marţi
- Lev. 20
Miercuri - Lev. 21
Joi
- Lev.22
Vineri
- Lev.23
Sâmbătă - Lev.24
Duminică - Lev.25

Isaia 24
Isaia 25
Isaia 26-27
Isaia 28
Isaia 29-20
Isaia 31-32
Isaia 33-34

Psalmul 113
Gal. 4
Psalmul 114
Gal. 5
Psalmul 115
Gal. 6
Psalmul 116
Efes. 1
Psalmul 117
Efes. 2
Psalmul 118
Efes. 3
Psalmul 119:1-88 Efes. 4:1-16

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Hinduşii din India
-

Pentru libertatea minorităţilor religioase şi etnice, precum şi pentru
abolirea legilor anti-convertire
Pentru gestionarea situaţiei economice cu înţelepciune
Pentru mântuirea acestei mari mulţimi de oameni. Domnul să aibă
biruinţă asupra tuturor zeilor Indiei şi inimile oamenilor să fie atrase
spre El

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
22 aprilie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Despre bucurie

Pastorii Dave Hickman și Costel Grămadă
binecuvântând orașul Urziceni pe hartă

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor Dave Hickman, SUA
Binecuvântări de copii
Botez în apă

”Bucuria nu stă în lucruri, ea stă în noi”
”Bucuria e minunea minunilor. Este coroana iubirii”
” Trebuie sa te supui suferintei supre pentru a descoperi măreţia bucuriei.”
”Cand aproapele nostru ne supara il blestemăm, dar de ce nu-l dumnezeim cand ne
bucura?”
“ Cand o uşă a bucuriei se inchide, o alta se deschide; dar deseori ne uităm atât de
mult la uşa închisă că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.”

„Bucuria e o stare in care sufletul traieste calm si statornic, netulburat de nici o frica
sau superstitie sau de vreo alta emotie”

SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El,
pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi
noi să trăim o viaţă nouă.”
(Rom. 6:4)

Despre botezul în apă
I. BOTEZUL PRIN SCUFUNDARE
În Noul Testament, botezul s-a făcut într-un singur fel: persoana botezată a
fost imersată sau scufundată complet sub apă, şi apoi scoasă afară. Botezul prin
imersiune, este cel îndeplinit în Noul Testament.
Cuvântul grecesc baptizo înseamnă „a scufunda, a imersa” ceva în apă.
Oamenii erau botezaţi în apă, întrucât „când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a
răpit pe Filip...” (FA 8.38-39). De asemenea, simbolistica unirii cu Hristos în
moartea, îngriparea şi învierea Sa cere ca botezul să die făcut prin imersiune. Pavel
declară următoarele: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost
botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi
împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot
aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Rom. 6:3-4)
II. SEMNIFICATIA BOTEZULUI
1. Moartea, ingroparea si invierea impreuna cu Hristos. Este vorba de
moartea omului vechi, a firii lui pamantesti si de invierea la o viata noua, traita cu
Hristos. (Romani 6, 3-4; Coloseni 2, 12)
2. Curatirea de pacat prin sangele lui Hristos: Fapte 22, 16
3. Intrarea in legamantul harului, in marea familie a lui Dumnezeu. Cel
botezat devine in mod public un copil al lui Dumnezeu, fiind primit in familia
cereasca, numele sau fiind scris in cartea vietii. Ioan 1, 12; 1 Corinteni 12, 13; Luca
10, 20; Matei 28, 19
In acelasi timp, botezul este si o marturisire de credinta publica. Chiar
daca biserica poate fi inselata de un om nesincer care cere botezul din anumite
interese, Dumnezeu nu va putea fi inselat niciodata, caci El cunoaste motivele reale
ale inimii.
III. CONDITIILE PRIMIRII BOTEZULUI
1. Credinta este conditia principala. Marc. 16, 16; Evrei 11, 6; Fapte 16, 31
2. Pazirea poruncilor lui Dumnezeu. Matei 28, 20;
3. Fapte care sa dovedeasca o schimbare de orientare: Luca 3,8; Iac. 2, 17
Sa observam ca toate aceste conditii presupun o varsta matura. Doar un om matur
poate intelege conditiile primirii botezului si doar un om matur le poate implini!

Iov, modelul pietăţii
Text: Iov 1:1-3

-

semnificaţia numelui: Iov – „cel care întotdeauna se întoarce la
Dumnezeu”

1. Iov a fost un model al pietăţii în familie
a. 1 Tim. 5:4
b. Statutul de preot al familiei – v. 5
c. Tradiţia familială – v. 5

2. Iov a fost un model al pietăţii absolute – v. 1
a. Puritate: „fără prihană” – complet, perfect, a încerca din
toată inima să placă Domnului
b. Integritate: „curat la suflet” – drept, vertical, ireproşabil
c. Temere reverenţială faţă de Dumnezeu şi evitare a răului

3. Iov a fost modelul pietăţii practice
a. Pietate dovedită prin fapte, nu doar prin vorbe (v. 8)
b. În toate acestea, Iov nu a păcătuit deloc... – v. 22

4. Iov este modelul pietăţii răbdătoare
a. Domnl a dat, Domnul a luat... – v. 21

5. Iov este modelul unei pietăţi recompensate
a. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? – v. 9
b. În ţinerea poruncilor lui Dumnezeu este cea mai mare
recompensă

