CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 09/11
- Ioan 20-21
Marţi, 10/11
- Fapte 1-3
Miercuri, 11/11 - Fapte 4-5
Joi, 12/11
- Fapte 6-7
Vineri, 13/11
- Fapte 8-9
Sâmbătă, 14/11 - Fapte 10-11
Duminică, 15/11 – Fapte 12-13

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

Marcu 10:27
Matei 6:31-32
Deut.28:12
Ps.55:22
Exod 15:2
2 Corint.12:9
Isaia 41:3

4 SERI DE RUGĂCIUNE,
Marți, Miercuri, Joi și Vineri (10-13 Noiembrie);
Întâlnirile la biserică vor avea loc de la ora 17.00
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
BETUEL ȘI BIANCA ADOMNICĂI - MACEDONIA
- Creștere spirituală și numerică a bisericii albaneze;
- Înțelepciune și călăuzire în predicarea Evangheliei și inimi
deschise pentru a primi Cuvântul;
- Protecție și binecuvântare peste familia lor.

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SIBIU
Proiectul cu corduri de evanghelizare din orașul Sibiu;
Misionari și misiunea din satele județului;
Ucenicizarea celor care se întorc la Domnul: aceștia să devină la
rândul lor evangheliști;

Situat în sudul Transilvaniei, cuprinde 2 municipii, 9 orașe și 53 de
comune, înregistrând o populație de 424.855 locuitori, din care 4922
sunt credincioși penticostali.
Municipiul Sibiu este reședința de județ cu o populație de 154.548 de
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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Studenți de la ITP (Oti Suciu și Denis Ianchiș)

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

ÎNSEMNĂTATEA SLUJIRII CREȘTINE
Slujirea creștină reprezintă răspunsul nostru la tot ceea ce ne-a dat
Dumnezeu (Rom. 12:2; 2 Cor. 5:14-15). Această slujire se desfășoară pe două
planuri:
1. Dimensiunea verticală (slujba închinării) – adică datoria noastră
ca ființe personale de a ne închina lui Dumnezeu;
Atât Domnul Isus, cât și Pavel afirmă că închinarea include slujire
(Mat. 4:10; Rom. 12:1). Închinarea este un exercițu spiritual care
implică întreaga noastră ființă (Marcu 12:30) și se exprimă prin:
 cuvintele noastre de slavă, adorare și mulțumire adresate lui
Dumnezeu (Ps. 138:1-2; Evr. 13:15);
 atitudinea noastră de reverență (Ps. 5:7 „cu frică”);
 dragostea noastră (Marcu 12:30);
 ascultarea noastră (Mat. 4:10);
 jertfele noastre spirituale (Evr. 13:15).
2. Dimensiunea orizontală (slujba conlucrării cu Dumnezeu) adică datoria noastră ca și creștini de a lucra împreună cu Domnul
Isus atât pentru mântuirea celor pierduți, cât și pentru slujirea celor
mântuiți. Apostolul Pavel spune că noi suntem conlucrători cu
Dumnezeu (1 Cor. 3:9), adică, Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ ca
să ne implicăm împreună cu El în lucrarea Sa.
Slujirea creștină este cooperarea noastră cu Domnul într-un
asemenea mod care să-I permită să Se folosească de noi pentru
zidirea bisericii Sale, atât din punct de vedere numeric, cât și
spiritual (Fapte 14:27; 15:4). Această cooperare implică rămânerea
noastră în El (Ioan 15:4-5) și folosirea darurilor spirituale care neau fost date pentru mântuirea și zidirea spirituală a altora (Rom.
15:15-16; 1 Cor. 14:26).
TIPURI DE SLUJIRE
a. Lucrarea de slujire generală
Această lucrare aparține fiecărui credincios deopotrivă. Ea poate
include:
- rugăciunea (Ioan 14:13; Ef. 6:18),

-

trăirea vieții creștine consecvente (1 Petru1:15),
mărturia personală (Col. 4:5),
dărnicia (2 Cor. 8:1-15)
alte activități spirituale care aduc laudă Domnului.

b. Lucrarea de slujire specială
Acest tip de slujire se referă la cei cărora Domnul le-a dat daruri
spirituale. Pavel ne îndeamnă să ne evaluăm cu seriozitate conform
cu măsura harului și a credinței pe care Dumnezeu a revărsat-o
peste fiecare în parte sub forma darurilor spirituale (Rom. 12:3-8).
Darurile spirituale sunt măsuri ale harului lui Dumnezeu sau
manifestări ale puterii Duhului Sfânt, prin care noi, în calitate de
credincioși, avem puterea să facem o anumită slujire specială
pentru zidirea Bisericii (1 Cor. 12:4-11; Ef. 4:7-11). Chiar dacă este
posibil ca cineva să facă lucruri specifice darurilor spirituale,
acestea nu vor fi lolosite de Domnul, decât dacă sunt făcute prin
puterea Duhului Sfânt. De aceea, este important ca noi să
descoperim care sunt darurile noastre spirituale și să le folosim prin
puterea Duhului Sfânt.
Cum putem ști ce daruri spirituale ne-a dăruit Dumnezeu?
- Cerându-I lui Dumnezeu să ni le descopere;
- Predându-ne în totalitate Duhului Sfânt;
- Făcând o anumită slujbă ce o avem pe inimă.
- Evaluând rezultatele;
Așadar, Dumnezeu ne pune pe inimă în mod deosebit o lucrare
anume atunci când căutăm intens prezența Sa. Experimentând
prezența Domnului, vom avea în imima noastră o dorință intensă
(motivată corect) pentru o slujire anume (1 Tim. 3:1; 1 Cor. 10:31);
apoi, ne dăm seama de darurile pe care le avem și observăm nevoia
pentru slujirea specifică ce e în inima noastră având convingerea că
acea slujbă e ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem.

