CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 30/11
- 1 Cor. 10-13
Marţi, 01/12
- 1 Cor. 14-16
Miercuri, 02/12 - 2 Cor. 1-4
Joi, 03/12
- 2 Cor. 5-9
Vineri, 04/12
- 2 Cor. 10-13
Sâmbătă, 05/12 - Galateni 1-3
Duminică, 06/12 – Galateni 4-6

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

Ps.62:6
Matei 21:22
Prov.29:25
Ex.33:14
1Împ.8:56
Isaia 60:20
Ps.121:8

„Nu există decât 3 categorii de oameni: unii care Îi slujesc lui
Dumnezeu fiindcă L-au găsit, alţii care-L caută întrucât nu L-au găsit;
în sfârşit aceia care-şi târăsc zilele fără să-L fi căutat şi deci fără să-L fi
găsit. Primii sunt înţelepţi şi fericiţi; cei de la mijloc sunt întelepţi dar
nefericiţi, ultimii sunt și proști şi nefericiţi!”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA
Trezirea și reforma adâncă a națiunii prin pocăință și întoarcere
la Domnul;
Unitate în familii și în biserici – pentru restaurarea relațiilor
între creștini prin iertare și pocăință;
Stabilitatea României: politică, socială, economică și financiară.

SĂ NE RUGĂM PENTRU BISERICILE DIN ROMÂNIA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor;
- Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât în țară, cât și pe plan extern;

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

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Prezbiter, Nicu Sandu

-

România este situată în sud-estul Europei Centrale, și se învecinează cu
Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. În România
sunt 1.102 de comune care nu au nici o biserică evanghelică. În total,
sunt 9.638 de sate fără nici o biserică evanghelică.

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

GÂNDURI SPIRITUALE DESPRE SLUJIRE

Slujind ca luminători
Geneza 1:14 - 19

"Reuşita în slujire se poate aştepta doar de cei născuţi în mod supranatural
şi care au fost salvaţi supranatural, sunt întăriţi supranatural şi călăuziţi
supranatural. Doar aşa suntem creaţi supranatural pentru o lucrare ce a fost
pregătită supranatural şi care se poate împlini doar supranatural"
(L. L. Legters).

1. Luminătorii luminează (v. 15)
a. Luminează în îndinderea cerului (v. 15)
i. Ps. 139:7,12
b. Luminează în vremuri, zile și ani (v. 14)
i. Ps. 34:5,7,8

"Dacă vei trăi pentru slujirea semenilor tăi, vei fi negreşit străpuns de multe
suferinţe căci ți se va răspunde cu o nerecunoştinţă mai josnică decât cea a
unui câine. Ţi se va răsplăti cu asprime şi cu făţărnicie, iar dacă motivaţia ta
este dragostea pentru semenii tăi, vei fi curând istovit în bătălia vieţii. Dar
dacă sursa slujirii tale este dragostea pentru Dumnezeu, atunci, nici
nerecunoştinţa, nici un păcat, nici un înger sau nici un diavol, nu te pot
împiedica în la a-ţi sluji aproapele, indiferent de cum te tratează. Poţi să-ţi
iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, dar nu din milă, ci dintr-o precisă aţintire a
ta asupra lui Dumnezeu" (Oswald Chambers).

2. Luminătorii stăpânesc (v. 16, 18)
a. Luminătorii stăpânesc ziua (v. 16)
i. Genesa 2:3, 17; 6:5
b. Luminătorii stăpânesc noaptea (v. 16)
i. Ps. 1:4; 16, 17; Luca 2:37

3. Luminătorii fac diferența (v. 14, 18)
a. Faci diferența atunci când ești un semn (v. 14)

F. B. Meyer spunea: "Obişnuiam să cred că darurile lui Dumnezeu se aflau pe
un raft, aşezate unul peste altul, şi că doar dacă cresteam în caracter puteam să
ajungem mai uşor la ele. Acum însă, cred că darurile lui Dumnezeu se află
aşezate pe un raft, unul sub altul, (unul mai jos decât celălalt) şi că doar dacă
mă plecam jos şi mă smeream îndeajuns, puteam să ajung la cele mai bune
daruri ale Sale! "
"Marea Galileii şi Marea Moartă sunt formate de aceleaşi ape limpezi şi
răcoroase, ce se scurg de pe înălţimile Hermonului şi trec prin pădurile
Libanului. Dar în timp ce Marea Galileii naşte frumuseţi şi duce la fertilitate,
Marea Moartă îşi merită numele. Care este explicaţia? Marea Galileii, dă mai
departe ce primeşte. Marea Moartă reţine ce primeşte".

i. Iosua 2:12, 14
b. Faci diferența atunci când ești o stea (v. 16)
i. Mat. 2:2, 7, 9, 10

Dacă Isus Hristos este Dumnezeu şi a murit pentru mine, atunci nici un
sacrificiu pe care eu îl fac pentru El nu este prea mare" (Charles Thomas
Studd).
"Când spunem că un om face ceva pentru Dumnezeu sau dă ceva pentru
Dumnezeu, vă spun cum este. Este ca şi cum un copilaş vine la tatăl lui
spunând, "Tăticule, dă-mi şase penii să-ţi cumpăr un cadou de ziua ta".
Bineînţeles că tatăl îi dă şi că este mulţumit de cadoul copilului"
(C. S. Lewis).

