Dar „El”, unde este?
Două femei care luau masa de prânz împreună la un hotel elegant au fost
întrebate, la un moment dat, de un prieten apropiat care era în trecere, cu
ce ocazie servesc masa respectivă.
Una dintre femei a răspuns: „Noi celebrăm ziua de naştere a copilaşului
nostru”
„Dar unde este el?”, întreabă prietenul.
„Oh”, a spus mama copilului, „sper că nu te-ai gândit ca ar fi trebuit să-l
aduc aici, nu-i aşa?”
Ce imagine interesantă a modului cum este tratat Isus de Crăciun!

PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ioan 8:12
- Ps. 23:1
- Ps.27:14
- Ps.145:18
- 2Tim 4:18
- Isaia 65:24
- Marcu 8:35

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- Apocalipsa 1-3
- Apocalipsa 4-7
- Apocalipsa 8-11
- Apocalipsa 12-14
- Apocalipsa 15-17
- Apocalipsa 18-20
- Apocalipsa 21-22

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
VOM AVEA
DOUĂ SERI DE RUGĂCIUNE

MIERCURI ȘI JOI
de la ora 17:00
Diferenţa dintre Isus şi Moş Crăciun
1. Moş Crăciun este un mit; Isus este realitatea supremă
2. Moş Crăciun vine odată pe an; Isus este un ajutor care nu lipseşte niciodată
3. Moş Crăciun te poate face să râzi; Isus îţi dă bucuria eternă a mântuirii
4. Moş Crăciun te ademeneşte că îţi pune sub brad tot felul de bunătăţi; Isus îţi
împlineşte în mod real nevoile tale.
5. Moş Crăciun este o speranţă amăgitoare pentru copii; Isus este adevărata
speranţă necesară pentru orice om
Dacă aşa stau lucrurile, de ce Moş Crăciun este aproape oriunde, iar Isus
este aproape pe nicăieri, când oamenii celebrează Crăciunul?

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

25 decembrie 2011

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

Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este
Hristos, Domnul.
(Luca 2:11)
PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Costel Grămadă
RUGĂCIUNE pentru MISIONARII ROMANI DIN INDIA
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Predică: Vasile Boștiog
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi
nădăjduieşte..în..Domnul!”
S
Psalmul 27:14

Predică dimineaţa: Costel Grămadă
UNICITATEA NAȘTERII DOMNULUI ISUS
Isaia 9:6-7
Nașterea Domnului Isus a fost unică:
I. DATORITĂ CONCEPERII LUI ISUS
Intre Domnul Isus si ceilalți oameni există o deosebire fundamentală.
a. Fiecare om și-a început existența în momentul concepției lui.
Domnul Isus nu Și-a început existența la nașterea Lui. - Ioan 1:1
b. Toți oamenii sunt zămisliți (concepuți) în păcat. Ps.51:5
Cu Domnul Isus lucrurile stau altfel.
- Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, de aceea Domnul Isus a fost sfânt
din momentul zămislirii.- Luca 1:35
c. Conceperea Lui a fost programată mai dinainte
În preștiința lui Dumnezeu, El a stabilit un timp când să se nască Isus - Gal.4:4
Isaia 7:14
Nașterea lui Isus a fost deosebită, căci Cel ce S-a născut a fost fundamental deosebit
II. DATORITĂ SCOPULUI EI
Nașterea lui Isus reprezintă taina întrupării lui Fiului lui Dumnezeu. (Ioan 1:1, 14)
Evrei 10:5; Filipeni 2:6-7
Intruparea a avut ca scop:
- Să-L descopere pe Dumnezeu oamenilor- Evrei 1.1-3a
- Să răscumpere omul căzut - Luca 19:10;
- Să osândească păcatul în firea pământească – Rom.8:3
- Să-l aducă pe om la Dumnezeu – 1Petru 3:18
- Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El – 2Cor.5:21
- Pentru a fi plini de viață cu El – 2Cor.13:4
- Să-I atribuie lui Isus calitatea (natura) de Mare Preot - Evrei 2:17-18
Evrei 10:12; 1Timotei 2:5
Noi am fost cuprinși în scopul întrupării lui Isus.
III. PENTRU CĂ ÎMPLINEȘTE FĂGĂDUINȚELE LUI DUMNEZEU.
Înca de la începuturi, Dumnezeu a făgăduit realizarea câtorva lucruri odata cu venirea
lui Isus în lume.
1. Făgăduința cu privire la sămânța femeii - Geneza 3:15
2. Făgăduința legată de locul nașterii lui Isus – Mica 5:2
3. Făgăduința cu privire la domnia lui Hristos - Geneza 49:1; Isaia 9:7
Numeri 24:17

Dumnezeu Își duce întotdeauna la îndeplinire făgăduințele făcute.

LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE FACI DE CRĂCIUN
Matei 1:18-25
1. Lasă-te „deranjat” de venirea lui Isus Hristos
- Evenimentul întrupării:
- I-a „deranjat” imaginea Mariei (Mat. 1:19)
- I-a „deranjat” (ameninţat) căsătoria lui Iosif (Mat. 1:18, 19)
- L-a deranjat pe Irod şi întregul Ierusalim (Mat. 2:3)
(Aceasta imagine reprezintă foarte bine atitudinea omului (eului
care domneşte), când aude că e posibil să vină la tron alt rege)
Lucrarea lui Isus în noi este un deranj până ajungem să-i vedem
valoarea; după aceea vom observa plini de uimire că e cea mai
mare binecuvântare.
- (Iosif: de la temere (Mat. 1:19), la înţelegerea planului divin
(Mat. 1:24);
- Maria: de la tulburare (Luc. 1:29), la doxologie (Luc. 1:46 –
mi se bucură inima în Domnul...)

2. Observă modul ciudat prin care lucrează Dumnezeu
- un REGE este născut în cel mai mizerabil loc (Luc. 2:7)
- astrologi din răsărit sunt atenţionaţi de naşterea lui Isus, iar
toată casta religioasă de la Templu e inconştientă de acest lucru
(Mat. 2:10 – Când au văzut ei (magii) steaua, nu au mai putut de
bucurie; în schimb, Fariseii şi Saducheii l-au dat la moarte)

3. Fii instrumentul prin care Dumnezeu aduce salvarea
celorlalţi
- Maria – exemplul credinţei ascultătoare
- Iosif – exemplul ascultării încrezătoare
- Magii – exemplul închinării dedicate
Naşterea Domnului a schimbat destinul omenirii, iar celebrarea
corectă a acesteia schimbă destinul nostru personal.

