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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Maria Iordănescu Nam, misionară în India
-

Numele Domnului să fie cunoscut şi glorificat în India, şi Împărăţia
Domnului să se extindă cu repeziciune
Domnul să pregătească mai mulţi lucrători localnici maturi spiritual
Ungere proaspătă şi sprijin spiritual în slujirea misionară

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

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

22 Ianuarie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup
El lea zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19)

„FACEREA DE BINE ŞI UN NUME RĂU NU SE IMPACĂ NICIODATĂ”
Un om se plimba în parcul central din New York. La un moment dat vede că o fetiţă
este atacată de un câine pitbull. Aleargă spre aceasta, intervine, şi în cele din urmă
reuşeşte să ucidă câinele şi să salveze fetiţa.
Un poliţist care a asistat la această scenă îi spune: „Tu eşti un mare erou; mâine în
toate ziarele vei putea citi: „Un curajos newyorkez a salvat viaţa unei fetiţe”.
Omul spune: „Dar eu nu sunt din New York”.
„Oh, atunci se va spune în ziarele de dimineaţă: „Un american curajos a salvat viaţa
unei fetiţe” răspunse poliţistul.
„Dar nu sunt nici american”, spune omul.
„Atunci ce eşti?” întreabă poliţistul.
„Eu sunt saudit” răspunde cu sinceritate omul.
În următoarea zi ziarele vorbesc: „Un extremist islamic a ucis un câine american
inocent.”

Anunţ important:
Duminica viitoare, pe 29 ianuarie, de la ora 10.00, va avea loc adunarea generală a
bisericii locale. Toţi membrii bisericii sunt rugaţi să participe la această întâlnire!
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA: Predică - Tavy Brumă
Prezentarea video a unei ţări pentru care Biserica se va ruga.
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.”
Luke 12:32

Predică dimineaţa: Tavy Brumă

Ce face Biserica model?
Text: 1Tesaloniceni 1: 1-10

Principii misiologice din lucrarea lui Isus
Matei 4:23
Lucrarea lui Isus – modelul suprem în evanghelizarea lumii

1. Biserica model primeste Cuvantul v.6
A. Primeste Cuvantul in necaz v. 6a
B. Primeste Cuvantul cu bucurie v.6b
C. Primirea Cuvantului a dus la schimbarea vietii v.9

2. Biserica model isi manifesta credinta, dragostea si speranta v.3
A. Lucrarea credintei- arata ca aveau o credinta activa
B. Osteneala dragostei- prezinta efortul ce il depuneau crestinii pentru a-si
manifesta dragostea
C. Taria nadejdii- neclintiti fata de speranta ca Hristos se va reintoarce si
va rasplati efortul

3. Biserica model evanghelizeaza v.5
A. cu vorba - Evanghelizare prin predicare
B. cu putere – predicarea era insotita de miracole
C. cu mare indrazneala – aveau incredere ca mesajul predicat este cel
adevarat
D. cu Duhul Sfant – Cel care insoteste pe predicator si schimba inima
oamenilor

4. Biserica model asteapta revenirea Domnului Hristos v.10
A. înainte de venirea Domnului va fi lepădarea de credinţă
B. se va arăta Antichristul
C. revenirea surprinzatoare a Domnului (cf. 2 Tes. 2)

Necesitatea FORMĂRII pentru a evangheliza (Luc 2:52)
- Pregătirea pentru evanghelizare are 2 dimensiuni: a.
formarea vieţii spirituale (dovedirea credincioşiei când eşti
singur, în ispite, etc.) b. Formarea teologică ()
- puterea exemplului personal (Ef. 5:1 – urmaţi pilda lui
Dumnezeu...)
Necesitatea AUTORITĂŢII pentru a vorbi (Mat. 7:29)
- lucrarea kerigmatică – cu autoritate (exousias – autoritate,
drept, libertate) – Mat. 7:29
- când suntem înzestraţi cu autoritatea divină, cuvântul rostit
are rezultate vizibile (Mat. 8:1;)
Necesitatea MIRACOLULUI pentru a dovedi puterea mântuitoare a
lui Dumnezeu (Mat. 9:6)
- lucrarea lui Isus, şi a apostolilor mai târziu a fost însoţită de
miracole; funcţia acestora era de a autentifica mesajul
evanghelic (Ioan 12:37; cf. FA 4:30)
- puterea de a vindeca trupul arăta omului puterea D-lui de a
vindeca şi sufletul (slăbănogul adus la Isus – Mat. 9:1-6)
Necesitatea DEPENDENŢEI strânse de Dumnezeu pentru
împlinirea planului divin (Ioan 8:26, 29)
- Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi (noi
suntem continuatorii misiunii începute de Isus)
- Eu şi Tatăl una suntem ... Eu în ei şi Tu în Mine... (Ioan 17:23
cf. Ioan 5:30; 8:28)
Necesitatea SACRIFICIULUI pentru salvarea vieţilor celorlalţi
(Ioan 10:17)
- „Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele” (Ioan 10:17) ... pentru ca
ele să aibă viaţă, „şi s-o aibă din belşug” (10:9)
Lipsa sacrificiului în slujire – lipsa rezultatelor

