CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/05
- Estera 4-7
Marţi, 26/05
- Estera 8-10
Miercuri, 27/05 - Iov 1-4
Joi, 28/05
- Iov 5-8
Vineri, 29/05
- Iov 9-12
Sâmbătă, 30/05 - Iov 13-16
Duminică, 31/05 – Iov 17-20

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

1Petru2:9-10
Deut.28:2-3
Ps.116:5
1Ioan4:4
Rom.8:37-39
Deut.8:7
Prov.16:20

Joi (28 Mai) și Vineri (29 Mai)
POST ȘI RUGĂCIUNE
și slujbe speciale în Casa Domnului,
începând cu ora 18.00
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
PROIECTUL BARBABA - TURCIA
-

-

Putere, călăuzire și înțelepciune în plantarea unei biserici în
Elbistan, un oraș din centrul Turciei;
Păstorii turci din Istambul să pornască în bisericile lor echiparea
pentru plantare de biserici
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL GIURGIU
Câștigarea pentru Hristos a sufletelor din această zonă aridă
Dumnezeu să-i elibereze spiritual pe oamenii din acest județ,
care sunt foarte încorsetați în tradiții;

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde un municipiu, 2 orașe și 51 de
comune, înregistrând o populație de 265.493 locuitori, din care 514
sunt credincioși penticostali.
Municipiul Giurgiu este reședința de județ cu o populațiede 53.260
locuitori.

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 Mai 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: 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)
.

CREDINȚA CARE ACȚIONEAZĂ?
Luca 8:40-55
Credința unui credincios acționează în funcție de cât de mult trăiește recunoscând
harul lui Dumnezeu în viața lui.
Ce fel de credință este credința care acționează?
I. CREDINȚA CARE-L ATINGE PE ISUS – (Luca 8:43-48)
Această credință acționează bazată pe îndrăzneală.
Femeia: ”Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” – Mt. 9:21
Acesta este glasul credinței și credința care-L atinge pe Isus.
Din Isus a ieșit o putere. Isus: ”Cine s-a atins de Mine?...nu oricum, ci cu
credință...cu scopEste posibil să umbli cu El, să te apropii de El, dar să nu îndrăznești să te atingi de El.
Puterea lui Isus se eliberează doar când te atingi de El cu credință.
In această zi, nu contează ce fel de problemă ai. Isus este Același și poate să o
rezolve prin puterea Lui. Dar, numai dacă te atingi de El prin credință.
Să-i spui: ”Isuse Hristoase, am renunțat la tot și vin la Tine. Fii Tu Doctorul meu!
Mt.14:36 –toți câți s-au atins s-au vindecat.
II. CREDINȚA CARE MERGE DEASUPRA PROBLEMELOR (Mt. 14:22-33)
Această credință acționează pe baza cuvântului lui Hristos.
Petru: ”Dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape!” Isus: ”Vino!”
Petru s-a coborât din corabie....
Sunt momente în viață când trebuie să părăsești confortul la cuvântul lui Isus
Isus te invită la noi experiențe cu El, ca apoi să-ți îmbunătățești închinarea (v.33)
Orice experiență nouă îți va produce teamă, nesiguranță....dar și credință mai mare
Insă, oricare ar fi împrejurarea, Isus este acolo pentru tine.
Exemplu cu unul din fruntașii sinagogii. Lc.8:49-50
”Nu te teme, crede numai!” – Aleluia!
Doar credința bazată pe cuvântul lui Hristos (promisiuni) îți poate da biruință.
III. CREDINȚA CARE ELIBEREAZĂ ȘI VINDECĂ (Matei 14:35-36)
Această credință acționează pe baza cunoașterii lui Hristos
Când știi cine este Isus și ce poate face El, nu stai nepăsător. Credința ta este vie.
- Credința aceasta dă năvală la Isus. (Mt.14:13b)...aleargă după Isus.(Mc.3:10)
- Credința aceasta Îl vestește pe Isus.
- Credința aceasta îi caută pe cei pierduți și bolnavi și-i aduce la Isus. Pe toți.
Ca rezultat al acestei credințe: bolnavii erau vindecați...duhurile necurate ieșeau afară
din oameni...
Cunoaște-L pe Isus mai bine și bazează-ți credința pe cunoașterea Lui. El te iubește!
CONCLUZIE
În credință există putere. Puterea credinței se manifestă în împreujurări speciale, când
oamenii nu mai pot face nimic.
Puterea credinței schimbă oameni și circumstanțe, transformă stari.
Dacă trăiești constant recunoscând harul lui Dumnezeu în viața ta, slăbiciunile tale se
vor transforma în tărie/putere.

CITATE CELEBRE DESPRE CREDINȚĂ (III)

„Îngrijorarea îţi dă insomnii, părerea de rău frământări, dar credinţa te
face "să adormi în pace", cu capul pe-o piatră, în pustiu, pe front sau pe
un pat de spital, atunci când îţi încredinţezi viaţa în mâna Domnului.”
„Îndoiala vede obstacolele. Credința vede calea. Îndoiala vede
întunecimile. Credința discerne cararea. Îndoiala șovăie să facă pasul.
Credința se ridică la înălțime. Îndoiala întreabă: CINE CREDE?
Credința răspunde: EU!”
„Nu vă înșelați: Cine crede cu adevărat în viața veșnică vinde tot ce are
(se leapădă de sine însuși) pentru a cumpăra Comoara vieții.”
„Ce durere va fi pentru cei care iau iadul şi raiul drept o poveste şi ce
bucurie mare va fi pentru acei care ştiu în CINE se încred şi sunt siguri
de mântuirea şi credinţa lor.”
„Când poți muta prin credință muntele eului personal de pe
așezământul său pe crucea lui Hristos, ai credință „cât un bob de
muștar”... mică dar completă: o credință mântuitoare.”
„Credinţa vede ce este invizibil, crede ce este incredibil şi primeşte ce
este imposibil.”
„Credinţa pe care o avem aici pe pământ... va determina destinul
nostru de mâine !”
„Puterea credinţei se manifestă în împrejurări excepţionale, atunci
când ajutorul omenesc este zadarnic!”
„Credinţa este ancora cu care sufletul se prinde cu ardoare de
făgăduinţele minunate ale Providenţei Divine. Ea este o coardă
vibratoare a dragostei care izvorăşte din Dumnezeu.”

