GÂNDURI ZIDITOARE

„O Biblie uzata de mult citit e semnul unui suflet bine hranit.”
”Problema pe care o constituie crestinul de rand este ca e numai un
crestin de rand.”
„Unii crestini nu fac nimic; dar nu exista nici un crestin care sa n-aiba
nimic de facut.”
„Nu te teme de moarte; cu cat murim mai repede cu atat avem mai mult
timp sa fim nemuritori”
„Amanarea este actul de deces al unei hotarari bune.”
„Putem sluji fara iubire dar nu putem iubi fara slujire.”
PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ps.6:9
- Ps.37:28
- Apoc.21:6
- Ps.62:6
- Matei 21:22
- Prov.29:25
- Ex.33:14

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

- 2 Corinteni 4-6
- 2 Corinteni 7-9
- 2 Corinteni 10-13
- Galateni 1-3
- Galateni 4-6
- Efeseni 1-3
- Efeseni 4-6

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

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

27 noiembrie 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

Dezvoltarea vieţii spirituale a bisericii

În această săptămână vom avea

şi
Duminică - în cadrul slujbei

29 noiembrie - 1 decembrie, de la 17.00

TREI SERI DE RUGĂCIUNE
PENTRU CREŞTEREA SPIRITUALĂ

Când rodeşti, primeşti ...
Un om credincios, fiind asuprit de necredinciosi, merse intr-o zi la duhovnicul
său şi i se plânse, zicându-i:
- Ce au cu mine, părinte, de nu mă lasă in pace?
Părintele, un om bătrân şi plin de inţelepciune, il lua şi-l duse in gradină.
Acolo se aflau pomi roditori, dar şi pomi neroditori.
- Iată, fiul meu, ai aici pilda vietii... Crezi tu oare că aruncă cineva cu pietre
in pomii aceştia care au numai frunze? Nu, fiule, oamenii dau cu pietre numai
in pomii cu roade. Fii vesel când te asupresc oamenii, caci eşti asemenea
pomului cu roade...
De-atunci, omul nu s-a mai văitat de asupririle oamenilor.

PROGRAMUL DE AZI:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Brumă Octavian
RUGĂCIUNE pentru Turcia şi românii misionari de acolo
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Da, El este Stînca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu
mă voi clătina.”
S
Psalmul 62:6

Predică dimineaţa: Brumă Octavian

Ce sa le spunem oamenilor despre mantuire
Text: Luca 5.1-11

1. Sa le spunem ca mantuirea presupune intalnirea cu Hristos (v. 3,
5)
-

cand te intalnesti cu Dumnezeu te vezi pacatos (v.8, Isaia 6)

- cand te intalnesti cu Dumnezeu esti schimbat (Iacov- Genesa 3, SaulFapte 9)

2. Sa le spunem ca mantuirea presupune ascultare de Hristos (v. 5)
-

mantuirea vine cand ne abandonam lui Hristos (Luca 8.22)

-

mantuirea nu depinde de efortul nostru (Exod 14)

3. Sa le spunem ca mantuirea presupune schimbarea prioritatilor
(v.10)
-

prioritatea lui Petru a devenit pescuirea de oameni

-

prioritatea crestinilor trebuie sa fie Imparatia (Matei 6.33)

-

magii s-au intors pe alt drum pentru ca prioritatea lor nu mai era Irod

4. Sa le spunem ca mantuirea presupune lepadarea de sine (v.11)
- apostolii au urmat pe Hristos pana la moarte

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT

Adormirea spirituală
1 Tesaloniceni 5:5
Păcatul a perturbat în aşa mare măsură lumea încât ceea ce ar trebui să fie
o binecuvântare devine un rău adesea:
- apa, care udă şi satură setea, poate deveni potop;
- focul, care încălzeşte şi pregăteşte mâncarea poate deveni incendiu.
- somnul, care este un remediu pentru oboseală, şi care descrie pe cei ce
‘au adormit în Cristos’, devine astfel ceva de care ar trebui să ne ferim.
De ce să nu dormim?
1. Cei ce dorm nu ştiu (sunt inconştieţi).
- Se poate întâmpla în jurul lor orice, ei nu ştiu. Această ignoranţă
spirituală este şi mai gravă decât orice.
2. Cei ce dorm sunt insensibili.
- Hoţul poate fi în casă pentru a fura, dar lor nu le pasă. Ei sunt din punct
de vedere spiritual pe pragul iadului dar nu le pasă.
3. Cei ce dorm sunt fără apărare.
- Saul, dormind de două ori în apropierea lui David. Ei nu se pot apăra de
ispite şi de oferetele păcatului.
4. Cei ce dorm sunt inactivi.
Remediul la această stare este TREZIREA
DE CE?
1. Pentru că suntem fii ai luminii (5:5).
2. Pentru că nu mai suntem în întuneric (5:4).
3. Pentru că ştim că vine Domnul ca un hoţ (5:2).
4. Penrtu că suntem în război: (5:8)
5. Pentru că noi deţinem ‘medicamentul’ care va vindeca boala celor din
jurul nostru.

