CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/08
- Ezechiel 5-8
Marţi, 26/08
- Ezechiel 9-12
Miercuri, 27/08 - Ezechiel 13-15
Joi, 28/08
- Ezechiel 16-17
Vineri, 29/08
- Ezechiel 18-20
Sâmbătă, 30/08 - Ezechiel 21-22
Duminică, 31/08 – Ezechiel 23-24

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

1 Ioan 3:21
Isaia 41:10
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Deut. 31:8
Prov. 22:9-10
Rom.8:37

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Duminică, 31 august – Tavy Brumă

-

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
PROIECTUL „BARNABA”
Putere, călăuzire și înțelepciune pentru Ercan, un credincios turc
care se va muta într-un oraș din centrul Turciei pentru a planta o
biserică
Autoritate și viziune pentru păstorii turci în evanghelizare si
plantare de biserici
SĂ NE RUGĂM PENTRU UCRAINA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru Toader Maftei,
pastor principal al bisericilor române din Ucraina
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Pentru deschiderea noilor biserici în satele române din regiunea
Cernăuți

Ucraina este o țară în Europa Orientală. Ea are 45.617.542 de locuitori,
iar capitala este orașul Kiev. În acest stat 150,989 de cetățeni s-au
declarat români la recensământ.

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
24 august 2014

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

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor, Costel Grămadă

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

Pastor – Costel Grămadă

TREPTE (PAȘI) SPRE O CUNOAȘTERE
DEPLINĂ A LUI HRISTOS

EȘTI BÂRFITOR? ÎNDREAPTĂ-ȚI CALEA!

Text: 1Petru 1-9
IMPORTANȚA CUNOAȘTERII
LUI DUMNEZEU ȘI A DOMNULUI ISUS HRISTOS.
Cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus (v.2) este cel mai important lucru.

“Tot asa si limba, este un mic madular, si se faleste cu lucruri mari. Iată, un
foc mic ce pădure mare aprinde!” (Iacov 3:5)

Pentru cel credincios:
I. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU ESTE O REALITATE
1. Nu doar o percepție
Actul cunoașterii lui Dumnezeu presupune mai mult decât a conștientiza în mod
natural existența lui Dumnezeu.
Cel credincios face din cunoașterea lui Dumnezeu realitate și sens al vieții sale
2. Care îi binecuvântează viața
Binecuvântarea cunoașterii lui Dumnezeu aduce alte binecuvântări:
a. Viața veșnică
- Definiția dată de Isus vieții veșnice conține cunoașterea lui Dumnezeu.– Io
17:3
b. Resurse spirituale pentru o viață deplină
- Prin cunoașterea lui Dumnezeu, ne-a fost dăruit tot ce privește viața și
evlavia – 2Petru 1:3
- Aduce din belșug, har, pace, dragoste, îndurare (v.2; Iuda 2)
II. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU ESTE UNA PERSONALĂ
1. Cunoașterea lui Dumnezeu este relațională, nu descripțională (Rom1:19).
- Este una personală, realizată în cadrul unei relații bazate pe legământ.
- O astfel de relație devine realitate numai prin mijlocirea Domnului Isus
o Io.14:6
o O relație de tată fiu – Rom.8:15-16
- 2Cor.5.16, nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii (descripțional, doar
la sărbători ...)
2. Esența cunoașterii personale a lui Dumnezeu (Hristos) – Filip.3:10
Ceea ce-i fundamental/principal cu privire la cunoașterea Domnului Hristos.
- Să-L cunosc pe El ...să-L întâlnești personal
o Zacheu, Lc.19:1-9
- Să cunosc puterea învierii Lui ( și eu sunt transformat...2Cor.5:17)
o Ioan 11:25-26; Rom.6.4; 2Cor.4.10-11,14
- Să cunosc părtășia suferințelor Lui
o - Luca 9:23b; Fapte 14:22; Rom.8:17
III. TREPTELE CARE DUC LA O CUNOAȘTERE DEPLINĂ A LUI
DUMNEZEU ȘI A DOMNULUI ISUS. – 2Petru 1:5-8
Credința ... fapta.....cunoștința.....înfrânarea.....răbdarea...evlavia .....dragostea
de frați.....iubirea de oameni

Exista o vorba care spune: “Cele mai adanci rani ale vietii nu provin din
lovituri, ci din cuvinte”. Daca nu crezi lucrul acesta, uita-te la cei răniti; ei
sunt peste tot! Te mai lupti tu oare cu vorbele jignitoare ale unui parinte
insensibil, ale unui profesor, ale partenerului de viata sau ale sefului? Sau mai
rau, cu cele ale unui crestin care crede ca Cuvantul lui Dumnezeu despre bârfa
nu i se aplica lui? Dumnezeu considera păcatul (da, este un pacat!) bârfirii atât
de grav, incât îi dedică un intreg capitol din Biblie. Daca am citi Iacov 3 in
mod regulat, am fi mai atenti inainte sa deschidem gura. Biblia spune: “limba,
este un mic madular, si se fălește cu lucruri mari. Iata, un foc mic ce pădure
mare aprinde!”
Intr-o zi a venit la un pastor o femeie cu constiinta tulburata. Despicase
in patru viata tuturor celor din biserica. “Cum as putea indrepta lucrurile?”
intreba ea. El spuse: “ia o cutie cu pene si arunca cate o pana pe pragul
fiecarei persoane pe care ai criticat-o”. Dupa ce a facut astfel, s-a intors la
pastor si l-a intrebat: “Asta e tot?” “Nu”, spuse el. “Du-te acum si strange
fiecare pana si adu-mi-o”. Dupa vreo saptamana, femeia s-a intors cu una
singura. “Vantul le-a suflat pe toate celelalte”. Dupa o indelunga tacere,
pastorul ii spuse: “Asa este si cu vorbele; sunt rostite cu usurință, dar nu le
poti lua inapoi”.
Esti o fire bârfitoare? Indreaptă-ți calea!

