CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 07/07
- Prov. 24-26
Marţi, 08/07
- Prov. 27-29
Miercuri, 09/07 - Prov. 30-31
Joi, 10/07
- Ecl. 1-4
Vineri, 11/07
- Ecl. 5-8
Sâmbătă, 12/07 - Ecl. 9-12
Duminică, 13/07 – C. Cântărilor 1-4

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

Ps.91
Ps.89:24-26
Ps.84:11
Iacov 1:12
Apoc.21:3-4
Ps.85:9
Ps.126.5-6

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Joi, 10 iulie – Chiosea Mirela

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
PAUL ȘI RUTH – MISIONARI ÎN ASIA
Mai mulți lucrători români și localnici cu inima de a sluji
oriunde va fi nevoie.
Finanțe pentru lucrătorii localnici
Finanțe pentru finalizarea proiectului NORBOO
SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA - USA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât
conaționalilor români cât și băștinașilor

SUA este numele unei republici constituționale, constând din 50 de
state situată aproape integral în America de Nord. Numără 313,042,000
de locuitori, iar capitale este Washington DC. În USA trăiesc mai mult
de 500.000 de români.

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
06 Iulie 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: Marcel Botezatu
Prezbiter, Nicu Sandu

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

Predică:Nicu Sandu

CUVINTE CARE ADUC VIAȚĂ
JOHN PIPER

Cum să luăm Cina?
1 Cor. 11:24-34

1. Să luăm Cina cu mulțumire v. 24
a. Cu mulțumire penttru că El a fost frânt (v. 2) cf. Isaia 53:5
b. Cu mulțumire pentru că ne hrănește (v. 24) cf. Iooan 6:55, 56
c. Cu mulțumire pentru că a murit pentru noi (v. 26) cf. Ioan
18:14

2. Să luăm Cina cu vrednicie v. 27
a. Făcând fapte vrednice de pocăință (Mat. 3:8)
b. Dacă vom fi îmbrăcați în alb (Apoc. 3:4)
c. Dacă vom deveni ca Mielul lui Dumnezeu (Apoc. 5:12)

3. Să luăm Cina deosebind Trupul Domnului (v. 29)
a. Deosebim Trupul Domnului ca să nu fim vinovați v. 22; cf. 1
Cor. 1:8
b. Deosebim Trupul Domnului ca să nu fim osândiți v. 29; cf.
Luc. 6:37
c. Deosebim Trupul Domnului ca să nu fim neputincioși și
bolnavi v. 30

4. Să luăm Cina Domnului judecându-ne pe noi înșine v. 31
a. Trebuie să ne judecăm pe noi (Luc. 12:57)
b. Trebuie să nu judecăm pe alții (Iac. 4:11,12)
c. Pe noi ne pot judeca cei duhovnicești (1 Cor. 2:13-15)
d. Pe noi ne poate judeca Dumnezeu (Gen. 18:14)

“Nimic nu-L face pe Dumnezeu mai suprem sau mai central in inchinare
decat un popor care este total convins ca nimic - nici banii, nici
prestigiul sau timpul liber, nici familia, slujba, sanatatea sau sportul,
nici jucariile sau prietenii -nimic nu va aduce satisfactie inimilor lor
pacatoase, vinovate, in afara de Dumnezeu.”
“Dumnezeu este glorificat cel mai mult, nu doar prin a fi cunoscut, si nici
prin a-L asculta doar din datorie, ci prin a ne bucura de El in cunostinta si
ascultare.”
“Adevarata dimensiune a unui suflet este vazuta in desfatararile lui. Nu prin
ce facem din datorie, ci ceea ce vrem cu pasiune reveleaza excelenta noastra
sau rautatea noastra.”
“Evanghelia este vestea buna deoarece, daca Dumnezeu nu a crutat pe
Hristos, El nu va cruta nici un efort omnipotent sa ne dea orice este bun
pentru noi.”
“Rugaciunea este cererea plina de incredere ca Dumnezeu isi va implini
promisiunile de a da har viitor de dragul lui Hristos.”
“Pacat este ceea ce faci atunci cand inima ta nu-ti este satisfacuta
cu Dumnezeu.”
„Prin moartea fiului Sau, Isus Hristos, Dumnezeu a conspirat sa ii vindece pe
neprihanitii Lui si sa ii justifice pe pacatosi intr-un singur act. Lucrul care
inseamna ca zelul Sau de a fi glorificat si zelul sau de a salva pacatosi sunt
una.”
“Isus a venit, a fost crucificat, a inviat din morti cu toata autoritatea si a
promis sa fie cu noi pana la sfarsitul veacului, sa creeze un popor ale carui
pacate sunt iertate, ale carui inimi sa fie pline de dragostea lui Dumnezeu, si
care sa fie asa de incurajat de Hristosul triumfator, incat sa isi traiasca vietile
in risc, cu sacrificiu, si sa iubeasca sa ii ajute pe altii sa cunoasca si sa se
bucure de maretia lui Hristos, in veci de veci.”

