CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/12
- 1 Ioan 1-5
Marţi, 23/12
- 2, 3 Ioan, Iuda
Miercuri, 24/12 - Apocalipsa 1-3
Joi, 25/12
- Apocalipsa 4-7
Vineri, 26/12
- Apocalipsa 8-11
Sâmbătă, 27/12 - Apocalipsa 12-14
Duminică, 28/12 – Apocalipsa 15-17

24.12 - 17:00
25.12 - 17:00
28.12 - 10:00
31.12 - 17:00
01.01 - 17:00
04.01 – 10:00

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

Prov. 16:7
Efes.5:14
Ps.27:5
Ioan 8:12
Ps. 23:1
Ps.27:14
Ps.145:18

PROGRAM SĂRBĂTORI
- Ajun Crăciun, programul copiilor
- Sărbătoarea Nașterii Domnului
- Ultima Duminică din an
- Ultima slujbă din an
- Slujbă de Anul Nou
- Prima Cină din An

SĂ MULȚUMIM LUI DUMNEZEU PENTRU:
NAȘTEREA DOMNULUI
-

-

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
21 Decembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

Să mulțumim pentru nădejdea mântuirii pe care ne-o aduce doar
Hristos cel întrupat. Miliarde de oameni au nevoie de aceasta
Să facem din Crăciun o ocazie în care să îi îndemnăm pe
musulmani să se închine și să îl laude pe Dumnezeu.
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL VASLUI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate

Situat în partea de est a țării cuprinde 3 municipii, 2 orașe, 81 comune,
406 sate, înregistrând o populație de 455.049 locuitori. Municipiul
Vaslui este reședința de județ cu o populație de 70.571 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Pastor, Costel Grămadă

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

Pastor, Costel Grămadă
CUM TE PREGĂTEȘTI PENTRU ”CRĂCIUN”?
MEDITÂND LA ÎNTRUPAREA LUI ISUS
Luca 1:39-56
Este frumos și de așteptat să te pregătești pentru Sărbătorile de iarnă.
Cum te poți pregăti cel mai bine pentru Sărbătoarea nașterii Domnului Isus?

I. CUGETAND LA CRĂCIUN SAU LA ISUS HRISTOS?
La ce te gândești cel mai mult în această perioadă?
1. La Crăciun cu:
- Pomul de Crăciun
- Moș Crăciun
2. La Isus Hristos:
- Fiul lui Dumnezeu – un Fiu ni s-a dat (Isaia 9:6)
o Care mântuiește, iartă, eliberează
- Mântuitor – S-a născut Mântuitor (Luca 2:11)
o Mielul fără cusur care S-a adus jertfă pentru întreaga omenire
o Și-a dat viața de bună voi, fără să fie silit de nimeni.
- Împărat – S-a născut Împărat (Matei 2:2)
o Impărat peste Împărăția lui Dumnezeu
o Împăratul împăraților și Domnul domnilor
Cugetarea la Domnul Isus este un mod frumos de a te pregăti pentru a-I sărbători
nașterea.

II. COPIIND MODELUL LUMII SAU MODELUL BIBLIC?
Din ce te inspiri cel mai mult în această perioadă?
Modelul lumii:
- spirit comercial
- petreceri și distracție
- prin a trimite felicitări și a face cadouri reciproc.
- pom crăciun
Modelul biblic:
- Binecuvântându-i pe alții, mai ales pe cei care Il au pe Hristos
o Luca 1:39-45: Cuvintele Elisabetei – cuvinte de binecuvântare
-

-

Mărind pe Domnul
o Luca 1:46: Cuvintele Mariei – cuvinte de mărire la adresa Domnului
Bucurându-ne în Domnul
o Luca 1:47: Cuvintele Mariei - Cuvinte de bucurie
Așteptând să vină Domnul Isus
o Cuvintele Lui Simeon (Lc.2:25, 27-30)

“Au istorisit ce li se spusese despre Prunc” (Luca 2:17)
E vremea sabatorilor, a ceremoniilor si a cadourilor; si este bine, dar adevarata
povestire transcende aceste lucruri. Pentru a intelege cat mai mult din ea, sa
privim la urmatoarele:
a) Pastorii; cei care aveau grija de oi aveau un statut atat de neînsemnat in
Palestina primului secol. Nu erau considerati nici macar demni de incredere
pentru a fi martori intr-un proces la tribunal si totusi Dumnezeu i-a ales sa
anunte venirea Fiului Sau, iar in schimb ei s-au dus ca sa vesteasca aceasta
lumii! Luca scrie: “Dupa ce L-au vazut, au istorisit ce li se spusese despre
Prunc” (Luca 2:17).
Iata raspunsul la intrebarea ta: “Poate Dumnezeu sa foloseasca pe
cineva ca mine?” Nu trebuie sa fii licentiat in teologie sau sa fii cizelat si
elocvent. Trebuie doar sa le spui oamenilor ce ai vazut, ce ai auzit si ce
schimbare a facut Hristos in viata ta. Propovaduieste Cuvantul, iar Dumnezeu
va face restul!
b) Cei care au auzit despre aceste lucruri; “Toti cei ce i-au auzit, s-au
mirat” (Luca 2:18). Harul lui Dumnezeu inca ii mai uimeste pe oameni;
“Dumnezeu era in Hristos, impacand lumea cu sine, netinandu-le in socoteala
pacatele lor, si ne-a incredintat noua propovaduirea acestei impacari” (2
Corinteni 5:19). Să observăm cuvantul “impacare”. Datoria pacatului nostru
este anulata, conturile noastre sunt reglate; putem avea o relatie cu Dumnezeu
daca ne incredem in Hristos.
c) Maria: Luca scrie: “Maria pastra toate cuvintele acelea, si se gandea la
ele in inima ei” (Luca 2:19). Ea dorea sa inteleaga ce se intampla si ce
legatura avea cu ea. Si tu trebuie sa faci la fel. Nu te mai limita la urarea
“Craciun fericit” si ia-ti timp pentru a pretui ceea ce este important si ceea ce
inseamna El pentru tine. Dumnezeu s-a facut om, pentru ca noi care suntem fii
ai oamenilor sa putem deveni fii de Dumnezeu.

