CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 26/08
- Ezechiel 9-12
Marţi, 27/08
- Ezechiel 13-15
Miercuri, 28/08 - Ezechiel 16-17
Joi, 29/08
- Ezechiel 18-20
Vineri, 30/08
- Ezechiel 21-22
Sâmbătă, 31/08 - Ezechiel 23-24
Duminică, 01/09 – Ezechiel 25-27

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

Isaia 41:10
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Deut. 31:8
Prov. 22:9-10
Rom.8:37
Iosua 1:9

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

Biserica
Apostolică
Filadelfia

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

FUNCŢIILE BISERICII

25 august 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 31 august – Brumă Octavian

BISERICA RODITOARE
"...a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde da roade şi merge crescând..." Coloseni 1:6
Multe biserici îşi justifică lipsa creşterii, spunând: "Dumnezeu nu ne-a chemat să fim
roditori, ci doar credincioşi." De fapt, Dumnezeu le aşteaptă pe amândouă! A fi roditor
înseamnă a împlini marea trimitere, de a câştiga lumea pentru Dumnezeu, înseamnă a realiza
cât mai mult cu resursele şi talentele pe care ţi le-a încredinţat. De aceea compararea
bisericilor este o greşeală.
A avea succes nu înseamnă a fi mai mare decât altă biserică; înseamnă a rodi cât mai
mult posibil, conform darurilor şi oportunităţilor oferite. Cristos nu aşteaptă să aduci mai
multă roadă decât poţi, ci să aduci toate roadele care depind de tine, prin puterea sa. Şi asta
înseamnă mult mai mult decât cred mulţi dintre noi că ar fi posibil!
Dacă nu aducem un suflu proaspăt în lucrarea noastră, înseamnă că nu este nevoie să
ne utilizăm credinţa, iar dacă nu trebuie să o folosim înseamnă că nu suntem credincioşi.
Suntem credincioşi Cuvântului iui Dumnezeu daca continuăm să comunicăm într-o manieră
depăşită, care nu mai atinge oamenii sau insistăm să continuăm lucrarea într-o modalitate
confortabilă nouă, chiar dacă nu produce nici un fel de rezultate?

Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

O biserică pentru oameni ca tine

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Prezbiter, Nicu Sandu
Studiu biblic: Diacon, Bostiog Vasile

LUNA AUGUST – RODIREA ÎN CREDINCIOȘIE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
(Apoc. 2:10)

Prezbiter, Nicu Sandu

În urma unui cutremur
Text: Faptele Apostolilor 16:26

RODIREA CREDINCIOȘIEI (IV)
ILUSTRAREA CREDINCIOȘIEI

1. În urma unui cutremur temeliile temniței se vor clătina (v. 26)
a. Ps. 142; Hagai 2:7

Moise
- credincios în toată casa lui Dumnezeu (Num. 12:7; Evrei 3:2)

Avraam
- credincioșia care promite moștenirea țării (Neemia 9:8; Gal 3:9)

2. În urma unui cutremur se vor deschide toate ușile (v. 26)
a. Ioan 10:7; FA 15:27

David
- credincios în persecuție
- credincios ca rege
- continuă să rămână credincios, deși a păcătuit (1 Sam. 22:14)

Daniel
– exemplul credincioșiei absolute (Dan. 6:4)
3. În urma unui cutremur legăturile vor fi dezlegate (v. 26)
a. Ps. 18:5; Luca 13:12

Pavel
– credincioșie – comportament sincer și fără ipocrizie (FA 20:20, 27)

Timotei (1 Cor. 4:17)
- credincioșie în continuarea învățăturii hristice și apostolice

Epafras (Col 1:7)
- credincios în edificarea bisericii locale

