CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 21/09
- Mica 1-4
Marţi, 22/09
- Mica 5-7
Miercuri, 23/09 - Naum 1-3
Joi, 24/09
- Habacuc 1-3
Vineri, 25/09
- Țefania 1-5
Sâmbătă, 26/09 - Hagai
Duminică, 27/09 – Zaharia 1-5

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

Prov.10:22
Ps.9:9-10
Prov.3:25-26
Ps.103:1-11
Mt.6:33
Ps.105:24
1 Ioan 5:14-15

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

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
20 Septembrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Miercuri, 23 Septembrie – Rusen Gica
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
FLORIN ȘI FLAVIA T. - ASIA
Maturitate spirituală și călăuzire divină;
Protecție fizică și spirituală;
Uși deschise pentru evanghelizare și viză pe termen lung;
O echipă de lucru binecuvântată;
Suport permanent în rugăciune și financiar;
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL OLT
Trezire spirituală în județ;
Roade în lucrarea de misiune și evanghelizare și pentru
localitățile evanghelizate în ultimii ani;
Despietrirea inimilor înrădăcinate în tradițiile locale;

Situat în Oltenia, înregistrează o populație de 415.530 locuitori, din
care 406 sunt credincioși penticostali.
Municipiul Slatina este reședința de județ cu o populație de 79.171
locuitori.

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: Pastor, Costel Grămadă

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

A FI SAU A NU FI SAREA PĂMÂNTULUI
Despre caracterul celui credincios
Matei 5:13;Mc.9:50; Lc.14:34-35
Caracterul reprezintă acele trăsături ale naturii noastre care ne deosebesc de alții.
Caracterul este ceea ce suntem noi când nu ne vede nimeni.
Copiii lui Dumnezeu au caracteristici/trăsături comune. (Gal.5:22-23)
Sriptura ne prezintă învățătura Domnului Isus despre ceea ce trebuie să fie un
credincios.

DĂRUIEȘTE CA SĂ AI BELȘUG DE BINECUVÂNTARE
„Să nu furi” (Exod 20:15)

Cea de-a opta poruncă spune: „Să nu furi!” Ne gândim cât de ciudat a
sunat această poruncă pentru evrei. Ca societate nomadă, furtişagul şi
jefuirea au fost întotdeauna acceptate în cultura lor -erau chiar

I. A FI SAU A NU FI SAREA PĂMÂNTULUI
1. Sare este bună. Proprietățile sării.
- sarea dă gust (o mâncare fără sare nu este gustoasă)
o un credincios dă gust locului în care se află
- sarea conservă
o ucenicul Domnului păstrează valorile spirituale (sfințenia, credința,
adevărul, dragostea...)
-

sare topește
o Prin mărturia vieții noastre să pătrundem în societatea în care

trăim și să le arătăm oamenilor adevăratele valori ale Imp. lui
Dumnezeu.
2. Sare își poate pierde puterea de a săra. Când?
- Când nu este folosită. Când este ținută în cămară timp îndelungat.
o Lenea, indiferența, apatia, delăsarea te fac incativ ptr Domnul
- Când acumulează impurități (azi un păcat, mâine altul, poimâne două...)

Relevanța în lume nu este pierdută pentru că Biblia este irelevantă, ci pentru
că noi devenim irelevanți, oameni fără gust!
3. Sare nu-și mai poate recăpăta puterea proprietăților ei
- Nu mai este bună la nimic (Mt.5:13b)
o Nici pentru pământ, nici pentru gunoi (Lc.14:35)
- Este aruncată afară și călcată în picioare de oameni (Mt.5:13c)
o Apoc.3:16; Mt.21:12; 22:13; 25:30
4. Porunca lui Isus: ”Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții.”
- Sare în noi înșine este roada Duhului Sfânt în noi (Gal.5:22-23)
- Dovada sării este un duh plin de pace, reconciliant.
o Cel credincios este făcător de pace.
Iacov 3:18

Isus a muncit prea mult ca tu să ajungi ceea ce EȘTI.
Fii sare, nu te lăsa atras de impuritătile lumii! Fii sare cu gust!

previzibile. Dar Dumnezeu a spus: „Acele zile au luat sfârşit. Furtul vă
distorsionează priorităţile. Face ca lucrurile să fie mai importante decât
oamenii. Violează dreptul altora! Aşa că de acum încolo doresc să fiţi
deosebit de cinstiţi în toate faptele voastre”.

Dar mai există un fel de furt, furtul despre care unii creştini nu cred că
este greşit. Biblia spune: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum
Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile
şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă
înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la
încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi
deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi
belşug de binecuvântare. … şi nu vă va nimici roadele pământului,
şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre … „Toate neamurile vă
vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută” (Maleahi 3:8-12).

Când îl înşeli pe Dumnezeu, ajungi să te înşeli pe tine însuţi. „Ce să fur de la
mine însumi?” întrebi tu. 1) Binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa ta. 2)
Protecţia Lui când vin vremuri grele. 3) Privilegiul de a împărţi bunătăţile Lui
cu alţi oameni din jurul tău. Oare merită?

