CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 28/10
- Ioan 9-10
Marţi, 29/10
- Ioan 11-12
Miercuri, 30/10 - Ioan 13-15
Joi, 31/10
- Ioan 16-17
Vineri, 01/11
- Ioan 18-19
Sâmbătă, 02/11 - Ioan 20-21
Duminică, 03/11 – Fapte 1-3

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

Fapte 10:35
Ps.4:8
Evrei 13:5
Ps.18:17
Ioan 14:14
Marcu 10:27
Matei 6:31-32

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

Duminică, 03 Noiembrie – Strâmbeanu Puiu

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
03 Noiembrie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

MAXIME SPIRITUALE CELEBRE
„Dacă mi-ar demonstra cineva că Hristos Se află în afara adevărului şi ar fi
real, că adevărul se află în afara lui Hristos, aş prefera să rămân cu
Hristos, decât cu adevărul.”(F. M. Dostoievski)
„Nu se ascunde adevărul credinţei de dragul păcii.”(Maxim Mărturisitorul)
„Hristos este simplu cu cei simplii şi învăţat cu cei învăţaţi.”(Maxim
Mărturisitorul)
„Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul, nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin,
ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă nu ai nici acel bănuţ,
atunci dă măcar un pahar cu apă rece.”(Ioan Gură de Aur)
„Mântuitorul a ales crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. El Sa sfârşit îmbrăţişându-ne.”(Atanasie cel Mare)
„Nu piroanele L-au
Steinhardt)

ţinut

pe Hristos

răstignit, ci

iubirea.”(Nicolae

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Boștiog Vasile

CINA DOMNULUI
”SĂ FACEȚI LUCRUL ACESTA SPRE POMENIREA MEA!”
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin
Acela care ne-a iubit.”
(Rom. 8:37)

Pastor, Costel Grămadă

EU ȘI CASA LUI DUMNEZEU
Psalmul 52:8-9
a. Casa lui Dumnezeu este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia
adevărului. - 1 Tim. 3:15
b. Voi sunteţi oameni din casa lui Dumnezeu” – Ef. 2:19

Trei lucruri importante despre noi și Casa lui Dumnezeu.

RODIREA ÎN LEGĂTURA FRĂȚEASCĂ (I)
ÎNSEMNĂTATEA PĂRTĂȘIEI ÎN VIAȚA BISERICII
Sensul biblic al părtășiei

I. ESTE LOCUL UNDE TREBUIE SĂ FIU CA ȘI COPIL AL LUI DUMNEZEU
”Eu sunt in casa lui Dumnezeu” – v.8a
Atitudinea noastră față de Casa lui Dumnezeu: disponibilitate și bucurie - Ps.122:1

-

unul lucru; părtășie intimă cu cineva; legătură puternică, uniune
strânsă (1 Ioan 1:3; 1 Cor. 1:9)

Timpul nostru în Casa Domnului - Ps. 134:1
Ps.61:4 Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău: să alerg la adăpostul aripilor Tale

II. CUM TREBUIE SĂ FIU ÎN CASA LUI DUMNEZEU
”Ca un măslin verde” – v.8b
Ps.92:13-14 - Cei sădiți în Casa Domnului:
- înverzesc în curțile Dumnezeului nostru... nu se plictisesc
- aduc roade și la bătrânețe
- sunt plini de suc și verzi – au ce da în toată vremea
Conditia intrarii in Casa Domnului: cu grija si reverență - Ecl. 5:1

-

-

împărtășire (1 Cor 10:16)

din cadrul bisericii ( FA 2:42)

cu Hristos (1 Cor. 1:9)
o presupune o „chemare”

a. ”Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu” – v.9a

1 Tim. 3:15 - să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu

participare comună la ceva (Fil. 1:5; FA 2:44)

o a „stărui” sau a „persista în” părtășie
-

d. ”apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor”Ecl. 5:1

-

Tipuri de părtășie

III. CE FAC EU ÎN CASA LUI DUMNEZEU
b. ”Il voi lăuda pe Dumnezeu” – v.9b; Ps. 84:4
- Totdeauna...în orice vreme -Ps.34:1
- pentru că el a lucrat și lucrează
c. ”Voi nădăjdui în Numele lui Dumnezeu” – v.9c
- căci este binevoitor

Gr. KOINONIA - relație caracterizată prin împărtășirea la comun a

o presupune o relație strânsă cu lumea derească (Hristos)
o cei care au comuniune cu Hristos, au automat și comuniune cu
ceilalți (Ioan 13:34-35)
-

comuniune cu lumea (2 Cor 6:14 și urm.)
o comuniunea în familia lui Dumnezeu însemnă renunțarea la
comuniunea cu lumea


CONCLUZIE:
Evrei 10:25 – ”Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei.”
Mica 4:2 - „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului
lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui!

pentru că sunt două lumi total opuse (cum poate sta
împreună lumina cu întunericul – v. 14)



noi constituim Templul (sanctuarul) lui Dumnezeu (v.
16)

