CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Sam. 14
Marţi
- 1 Sam. 15
Miercuri - 1 Sam. 16
Joi
- 1 Sam 17
Vineri
- 1 Sam 18
Sâmbătă - 1 Sam 19
Duminică – 1 Sam 20

Plângeri 5
Hab. 1
Hab. 2
Hab. 3
Daniel 1
Daniel 2
Daniel 3

Psalm 25
Psalm 26
Psalm 27
Psalm 28
Psalm 29
Psalm 30
Psalm 31

2 Pt. 1
2 Pt. 2
2 Pt. 3
Luca 1:1-25
Luca 1:26-56
Luca 1:57-80
Luca 2:1-21

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
IONUȚ-NICUȘOR TĂNĂSESCU (MACEDONIA)
-

Deschiderea țării pentru primirea Evangheliei
Trezire spirituală pentru generația tânără
Însoțirea Evangheliei cu semne și minuni

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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

GRUPUL DE TINERI DIN SUCEAVA

Despre încurajare

„Ajunge cel mai sus cel care ajută pe altul să urce.” - Zig Ziglar
„Nu-i pasă nimănui cât de mult ştii decât după ce află cât de mult îţi pasă.”
"Noi traim prin încurajare si murim fără ea încet, trist şi furios. - Celeste
Holme
„Sunt intotdeauna plin de speranţă pentru că un crestin este un prizonier al
sperantei.” - Bishop Desmond Tutu
„Mulţii oameni se opresc pentru că aşa de puţini le spun: ”Mergeţi!” Charles R. Swindoll

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Slujitori din grupul tinerilor din Suceava
Rugăciune pentru Ionuț-Nicușor Tănăsescu (Macedonia)
SEARA:
PROGRAMUL BISERICII SE ANULEAZĂ
VA AVEA LOC O SLUJBĂ DE EVANGHELIZARE ÎN BORĂNEȘTI
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Oamenii care intorc progresiv lumea pe dos sunt cei care incurajează mai
mult decât critică.” - Elisabeth Harrison

„Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi
călăuza noastră până la moarte”
(Psalmul 48:14)

Fr. Ciprian Duciuc, Ipotești-Sv

VREMEA CERCETĂRII
Text: Luca 19:28-44

1. ÎMPĂRATUL VINE LA TINE – Matei 21:5
-

la cărturari (neprihăniții prin faptele lor)
la farisei ( se încredeau în ei înșiși)
la saduchei ( nu credeau în înviere)

Matei 5:20
Luca 18:39; Ioan 12:18-19
Luc 7:29-30; 18:9,12
Matei 21:15

2. PREZENȚA ÎMPĂRATULUI PRODUCE BUCURIE – Lc.19:37-38
- atitudinea mulțimii
o Mt.21:14
o Gândeau că isus îi va scăpa de jugul roman
-

nu pentru toți prezența Domnului aduce bucurie (Lc.19:39)

-

Isus Își descoperă identitatea Sa
o Mt.21:9; Mc.11:10-11; Ioan 12:15
o Mt.14:33

3. ÎMPĂRATUL VINE SĂ MÂNTUIASCĂ – Matei 21:9
Lc.19:41-42; Ioan 1:11-12
- Astăzi, Isus nu mai plânge
-

El stă la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă
o Poporul Israel l-a respins vremea cercetării

-

Mântuirea aduce pace
o de a nu cădea în același păcat ca pop. Israel.
 De a refuza lucrarea care aduce pacea
 De a refuza vremea cercetării
o Zacheu – Lc.19:9-10 – mântuire

DESPRE ÎNCHINAREA CREȘTINĂ

“Astfel de închinători doreşte şi Tatăl” (loan 4:23)
Când nu ne închinăm lui Dumnezeu găsim mereu un substitut,
chiar dacă acesta ajunge să fie propria noastră persoană. Închinarea este
un impuls universal, sădit de Dumnezeu în fiecare fibră a fiinţei
noastre. Este la fel de naturală ca respiraţia. Domnul Isus a spus că am
fost creaţi astfel deoarece “închinători doreşte … Tatăl”. În funcţie de
mediul religios din care provii, trebuie să-ţi lărgeşti înţelegerea despre
închinare.
De exemplu: închinarea este mai mult decât muzică. Noi
spunem: “La noi la biserică, mai întâi avem închinarea, apoi
învăţătura”. Nu, totul se face pentru slava lui Dumnezeu! Dacă
închinarea este numai muzica, atunci cum rămâne cu toţi aceia care nu
au ureche muzicală? Să nu uităm nici că închinarea nu este un stil.
Stilul de muzică pe care îl preferi spune mai multe despre tine decât
despre Dumnezeu. Preferinţa muzicală a cuiva îi pare de multe ori
zgomot altcuiva. Dar nu şi lui Dumnezeu – lui îi plac “strigătele pline
de bucurie” şi toate varietăţile care decurg de aici (Psalmul 100:1).
Totodată, închinarea nu este numai spre folosul nostru, ci pentru
al lui Dumnezeu. Când spui: “Nu am înţeles nimic din serviciul de
astăzi”, te-ai închinat dintr-un motiv greşit! Da, există beneficii
personale, dar nu ne închinăm ca să ne facem pe plac nouă înşine. Cea
mai înaltă motivaţie trebuie să fie să-L înălţăm pe Dumnezeu în tot ce
facem. În ultimul rând, închinarea nu trebuie să se limiteze la biserică;
aşa cum a spus Martin Luther: “O lăptăreasă poate mulge vacile spre
slava lui Dumnezeu”. Secretul închinării este să faci totul “ca pentru
Domnul”. Biblia spune: “sâ aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească” (Romani 12:1).
Închinarea presupune să stăm în prezența lui Dumnezeu, iar în
această prezență divină noi învățăm să ne comportăm corect. Orice
închinător este schimbat după imaginea lucrului sau persoanei la care
se închină. Prin urmare, când ne închinăm lui Dumnezeu, suntem
schimbați după imaginea Lui (2 Cor. 3:18)

