CUGETĂRI DESPRE ASCULTARE
”Un singur act de ascultare e mai mult decat mii de predici.”
“Cel ce umbla cu Dumnezeu nu va fi in pas cu lumea.”
“Ti sau dat doua urechi si o singura gura pentru a asculta de doua
ori mai mult decat vorbesti.”
“Cristos a fost singurul copil care stia mai mult decat parintii Sai
si care totusi a fost ascultator.”
“Urechile nu sunt facute sa se inchida, dar gura da.”
“Onoarea este gestul suprem de ascultare a legii morale din noi.”

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ier. 15.20
- Ps.23
- Isaia 53:4-5
- Prov.13.13
- Ps.37:39-40
- Ps.91
- Ioan 15:10

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- Marcu 11-13
- Marcu 14-16
- Luca 1-3
- Luca 4-6
- Luca 7-9
- Luca 10-13
- Luca 14-17

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

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
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

CREŞTEREA ÎN VIZIUNE
Şi
Duminică - în cadrul slujbei
Ce se întâmlpă când uiţi să evanghelizezi?
Conducerea celei mai mari biserici din lume a propus ca fiecare membru să spună câte ceva
despre Isus cuiva în fiecare zi.
Sotia pastorului avea familie mare si o multime de griji casnice, asa ca, intr-o seara, si-a adus
aminte ca nu spusese nimanui despre Christos. S-a culcat foarte amărâtă, însă nu dupa mult
timp s-a trezit in mijlocul unor zgomote ciudate. Sculându-se din pat, căci soţul nu era acasă,
a auzit cum cineva forţa uşa pentru a intra. Usa s-a deschis si un brbat o ameninta cu
pistolul: “Banii sau viata?”. Femeia, in loc sa se sperie, ii spune hotului: “Omule, Dumnezeu
te-a trimis la mine. Tocmai promisesem ca voi spune cuiva despre Christos azi, dar nu am
reusit, asa ca Dumnezeu mi te-a trimis sa-ti vorbesc despre El. Ia sezi jos, sa-ti fac un ceai, sa
servesti o prajitura, sa-ti spun ceva, apoi iti voi da si banii, chiar daca nu sunt prea multi”
Omul a ascultat uimit, s-a rusinat de fapta sa si a devenit un crestin foarte activ, aducand o
multime de suflete la Christos.

Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic... îmi înviorează
sufletul...
(Ps. 23:1, 3)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Păstor – Costel Grămadă
RUGĂCIUNE pentru lucrarea adolescenţilor
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem
tămăduiţi.”
Isaia 53:5

Predică dimineaţa: Păstor – Costel Grămadă
CE TREBUIE SĂ FACI CÂND DUMNEZEU ÎŢI DĂ UN VIS?
Gen.12:1-9
1.Lui Dumnezeu Îi place să viseze.
- Te-a visat şi pe tine înainte să te naşti
2. Dumnezeu dă vise oamenilor Lui – v.1
I. VISEAZĂ-L
1. El pune visul în inima ta în aşa fel să nu-l poţi nega – Gen.15:5-6

2. Visele de la Dumnezeu sunt mai mari decât tine

3. Visele lui Dumnezeu sunt realizabile

II. CREDE-L
1. Dumnezeu nu dă împlinirea visului odată cu el

2. Pentru că sunt mai mari decât tine, visele de la Domnul trebuie crezute

III. TRĂIEŞTE-L
1. Dumnezeu vrea să trăieşti ceea ce visezi

2. Dumnezeu se bucură când trăieşti visul Lui

STUDIU BIBLIC
DESPRE
DUHULfără
SFÂNT
De ce
am rămas
fericirea

creştină?

Fericirea creştină se distinge de cea lumească prin faptul
că are de-a face cu aşteptarea unei răsplăţi viitoare eterne. Lumea
spune: trăieşte bine acum şi eşti fericit, pe când Dumnzeu spune:
trăieşte corect acum şi vei fi fericit. Fericirea este înţeleasă de
obicei ca stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină, iar
aceasta o au doar acei care se încred într-un Dumnezeu ce poate
dărui un viitor de o strălucire fără margini (1 Cor. 2:9 - „Lucruri
pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima
omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”).
Fericirile din Matei 5:1-12 sunt din punct de vedere
omenesc ciudate si lipsite de sens. Este destul de ciudat, pentru
gândirea umană, să fi fericit când plângi, când te păstrezi curat
fără să încerci ”divertismentul lumii” sau când suferi persecuţie.
Fericirile din textul nostru, se termină, în mod paradoxal cu o
notă total pozitivă: ”Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă...” (v. 12).
Foarte bine a evidenţiat J. B. Phillips fericirile care se
aplică împărăţiei acestei lumi şi care nu au nimic în comun cu
fericirile creştine:
Ferice
Ferice
Ferice
Ferice
lor.
Ferice
Ferice
Ferice

de cei băgăreţi, căci ei se descurcă în lume.
de cei insensibili, căci pe ei viaţa nu-i răneşte niciodată.
de cei care se plâng, căci, în final, li se face pe plac.
de cei blazaţi, căci ei nu-şi bat niciodată capul cu păcatele
de exploatatori, căci ei obţin rezultate.
de cei bine informaţi, căci ei ştiu să se orienteze prin lume.
de cei puşi pe scandal, căci pe ei îi remarcă oamenii.

Dacă astăzi am ajuns să nu mai fim fericiţi datorită
virtuţilor enumerate în Mat. 5:1-12, este pentru că am uitat să
mai avem privirea “pironită spre răsplătire” (Evrei 11:26). Fericirea
trebuie să fie o răsplată nu un scop şi pentru că această realitate
nu este înţeleasă, experimentăm foarte des o fericire falsă şi de
scurtă durată. Cineva spunea foarte bine că „fericirea îşi are
originea in suferinţă”, aşa că nu trebuie să uităm că cu cât
suportăm greul Evangheliei mai mult, cu atât avem şi vom avea
fericirea mai mare.
Singurul mod de a dobândi fericirea este să umbli în
căile Domnului.

