CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 26/05
- Estera 8-10
Marţi, 27/05
- Iov 1-4
Miercuri, 28/05 - Iov 5-8
Joi, 29/05
- Iov 9-12
Vineri, 30/05
- Iov 13-16
Sâmbătă, 31/05 - Iov 17-20
Duminică, 01/06 – Iov 21-24

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

Deut.28:2-3
Ps.116:5
1Ioan4:4
Rom.8:37-39
Deut.8:7
Prov.16:20
Ps.124:7-8

Biserica lui Hristos
„Biserica este unica instituție de pe pământ care îi acceptă pe dușmanii ei.”
„Dacă îl iubești pe Hristos, vei iubi și biserica, deoarece este trupul Lui și nu
vei putea trăi fără ea.”
„Biserica nu caută să-L coboare pe Hristos la nivelul oamenilor, ci să-i ridice
pe oameni la nivelul lui Hristos.”

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
DANIEL ȘI PERLA H. – MISIONARI ÎN TURCIA
Să trăiască în fiecare zi conștienți de cine sunt în Hristos
Să transmită dragostea lui Dumnezeu celor din jurul lor
Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni
Bisericile de casă să crească și să se înmulțească
Pentru Centrul Creștin din Istambul

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
25 Mai 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL GIURGIU
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde 1 municipiu, 2 orașe și 51 de
comune înregistrând o populație de 265.493 locuitori. Municipiul
Giurgiu este reședința de județ cu o populație de 53.260 locuitori.

Predică: Apostol Dale Yerton și Pastor Kelly Brake, USA
AZI POATE FI ZIUA BIRUINȚEI TALE...TRANSFORMĂRII TALE
VINDECĂRII TALE ...

ÎNCHINĂ-TE CU TOATĂ INIMA TA DOMNULUI!
VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

Pastor Kelly Brake

DESCOPERINDU-ȚI DESTINUL PRINTRE OAMENI
Nu suntem singuri în lucrare. O înțelegere sănătoasă a trupului lui Hristos
este esențială pentru succesul nostru. În lucrare trebuie nu doar să-i iubim pe oameni,
dar să realizăm, în același timp, și nevoia noastră pentru oameni. În lucrare orice
succes este într-o stânsă legătură cu succesul altora. Nu vom reuși singuri.
1 Petru 2:4-9

1. Scopul destinului lucrării tale (2:)
Scopul lucrării noastre pentru Dumnezeu este întotdeauna stabilirea unei familii,
a unei „case”, a unei „preoții”. Efeseni 4:11-13 arată clar că lucrarea pe care
Dumnezeu ne-a dăruit-o este cu scopul de a ajuta un grup de oameni, pe „sfinți”, să
ajungă la maturitate și ei înșiși să intre în lucrare.

2. Legătura destinului lucrării tale (2:)
a. Tu faci parte dintr-o mișcare a generației lui Dumnezeu - „generația
aleasă”
b. Tu faci parte din „preoția împărătească”
i. Majoritatea familiilor regale au o mulțime de probleme!
c. Tu faci parte din națiunea care este nou înființată
i. Națiunile se luptă când iau ființă
d. Tu faci parte dintr-o voce corporativă. Acea voce este mai puternică
și mai eficientă decât a unui cor unificat (1:10)

3. Provocarea de a lucra cu oamenii (1 Cor. 12, 13)
De ce nu putem lucra singuri? De multe ori suntem tentați să gândim că ne putem
indeplini misiunea mult mai eficient dacă o facem singuri. Oamenii vin cu moduri
diferite de gândire, personalități diferite și opinii diferite. Toate acestea pot aduce
frustrări, sau putem descoperi modelul măreț al lui Dumnezeu pentru succes, prin
diversitatea trupului Său.
Principiul lui Pavel pentru a lucra cu oameni în vederea împlinirii destinului
nostru:
12:4 – Suntem concentrați pe prioritatea darurilor noastre personale, sau pe mișcarea
Duhului Sfânt?

12:7 – Succesul fiecărui om presupune înzestrarea Duhului Sfânt
12:8-10 – Lucrarea mea devine mai puternică atunci când intru în contact cu darurile
altor oameni
12:14-20 – Nu am o slujire sănătoasă fără lucrarea partenerilor
12:21-26 – Onoarea este o cheie în lucrarea cu oamenii. Dacă eu te onorez pe tine,
înseamnă că ești o persoană de valoare pentru mine. Astfel, sunt fericit să promovez
ceea ce tu faci pentru Dumnezeu. Nu sunt în competiție cu tine. Dacă tu primești mai
multă atenție, mai mulți bani sau mai multe oportunități decat mine, nu sunt gelos,
mânios sau ofensat. Vreau să te ridic și să te ajut să excelezi.
** Când semănăm onoare în viața altuia, vom secera același lucru în viețile
noastre. Culegem ceea ce semănăm. Dacă vrei să-ți atingi destinul, ajută un
frate să ajungă la destinul său!
13:1-3 – Dacă nu-i iubesc pe oameni, dar iubesc să lucrez cu ei, toate realizările
lucrării mele nu vor avea nici o valoare de durată.
Întrucât oamenii sunt căzuți și păcătoși, nu e ușor de lucrat cu ei. De fapt, dacă noi nu
iubim cu aceeași dragoste ca a lui Dumnezeu, nu putem lucra bine cu o echipă sau cu
liderii bisericii. Trebuie să iubim pentru a ajunge la destinul nostru!

Chei pentru a-i iubi pe oamenii cu care lucrezi:
a. Iubește-i pentru întreaga viață 4a
b. Gândește-te cum să îi binecuvântezi 4b
c. Fii fericit de succesul lor 4c

d. Nu îi lăuda sau umili pe frații tăi 4d
e. Fi răbdător când greșesc; Dumnezeu este răbdător cu greșelile tale! 5

f.

Ai încredere în coechipierii tăi. Bucură-te de succesul lor 7

g. Oamenii pot uita profețiile tale – dar nu vor uita că i-ai iubit! 8

12:5 – Este vorba de reputația lucrării mele, sau de reputația Domnului?
12:6 – Trebuie să recunoaștem „elementul Dumnezeu” în fiecare lucrare unică a
omului. Dacă Dumnezeu lucrează într-adevăr prin fratele meu, atunci este adevărat
că eu pot beneficia dacă sunt în părtășie cu el. Dacă sunt legat de lucrarea fratelui
meu, atunci am legătură cu un aspect al lui Dumnezeu.

h. Amintește-ți că tu nu ști totul. Tratează-i pe ceilalți cu smerenie 9

