Despre ajutor
Cel ce-şi ajută vecinul, se ajuta pe el insusi.
Mainile care il ingrijesc pe cel bolnav, Il ingrijesc pe Domnul Isus.
Cand Dumnezeu îţi pune o greutate in brate, atunci, cu siguranţă, mâna Lui te
sprijină.
Ar fi mult mai usor daca toţi cei ce sunt gata sa arate cu degetul ar întinde
mâna - să ajute.
Nu conteaza atât de mult de mult ajutorul pe care ţi-l dau prietenii cât faptul
că stii că poţi conta pe ajutorul lor.
Ajutor inseamnă: Cand ajuti pe altul să-şi poarte sarcina, atunci si sarcina ta
devine mai usoară.
PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ps.46:1-3
- Prov.20:18
- Isaia 58:9-10
- Efes.2:19
- Ioan 14:18
- Fapte 10:35
- Ps.4:8

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

- Luca 18:21
- Luca 22-24
- Ioan 1-3
- Ioan 4-6
- Ioan 7-10
- Ioan 11-13
- Ioan 14-17

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

30 octombrie 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

UN MICROBUZ
Şi
Duminică - în cadrul slujbei

Reguli de comportare în Biserică
1. Nu veni după începerea programului şi nu pleca înainte de a se spune ultimul
AMIN.
2. Stapăneste-ţi limba în timpul programului din biserica.
3. Când se cântă, cântă şi tu, nu te uita la cei din jur.
4. Nu te aseza pe locul de langa margine, aseaza-te spre mijloc pentru ca cei ce vin
mai tarziu sa nu te deranjeze pe tine si nici pe ceilalti.
5. Nu uita de colectă şi nici nu-l fă pe cel ce o adună să aştepte prea mult dupa tine.
6. Nu veni la biserica asa cum te-ai duce la o expozitie.
7. Fii atent la predică, nu te gândi la ce-ai lasat acasa.
8. Cinsteste ziua Domnului, nu veni la biserică, doar pentru a te odihni.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!
(2 Cor. 9:15)
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Păstor – Costel Grămadă
RUGĂCIUNE pentru creşterea în viziune

O ZI DE RECUNOSTINTA ÎN CINSTEA DOMNULUI
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte
deplină în locuinţa mea.”
S
Psalmul 4:8

Predică dimineaţa: Păstor – Costel Grămadă
JERTFA DE MULȚUMIRE A CREDINCIOSULUI
Luca 17:11-19; 1 Tes.5:18
Mulțumirea = recunoștință, o jertfă adusă Domnului
Această sărbătoare îşi are originea Vechiului Testament şi a fost instituită de
către însuşi Dumnezeu.
Exod 23:16 – sărbătoarea roadelor
Ce ne vorbește Biblia despre mulțumire?
I. MULȚUMIREA ESTE DORITĂ DE DOMNUL – v.18
2Tim.3:2
1. Ca o atitudine permanentă – Evrei 12:28

2. Ca stil de viață – Filipeni 4:11-12

II. MULȚUMIREA ESTE O ÎNCHINARE ÎNAINTEA DOMNULUI
1. O închinare în cinstea Domnului
- 1Cronici 25:1; Neemia 12:46

2. O închinare prin cântare și plină de bucurie- Ps.28:7; Luca17:15

III. MULȚUMIREA TREBUIE ADUSĂ LUI DUMNEZEU
Trebuie exprimată pentru:
1. Binecuvântările spirituale
- Mântuire – 2Cor.9:15
- Răspunsuri la rugăciune – Ioan 11:41
- Biruințe – 1Cor.15.57
2. Binecuvântările materiale
- Efes. 5:20
- 1Tes.5:18
Levitic 19:5
Când veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită.

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT
Ziua mulţumirii
(Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu
carul Lui de biruinţă în Hristos) - 2 Corinteni 2:14
În sens creştin, mulţumirea este acea satisfacţie ce
izvorăşte din purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar, totodată,
mulţumire înseamnă şi exprimarea recunoştinţei faţă de
Dumnezeul care zilnic ne umple cu binecuvântările Sale. Este
până la urmă forţa de a recunoaşte valoarea de nepreţuit
afiecarei experienţe cu Dumnezeu şi de a anticipa ceea ce
primim prin aprecierea că Cineva este responsabil de ceea ce
dobândim.
Este necesar ca în anumite momente sau zile să-i
dedicăm lui Dumnezeu toată recunoştinţa pe care o merită din
partea noastră. Mulţumirea noastră dată lui Dumnezeu se
manifestă prin intenţia noastră de a aduce înaintea Lui tot ce e
mai bun, fie spiritual, fie material: când cineva va aduce
Domnului un dar ca jertfă de mulţumire, s-o aducă fără cusur,
înaintea Domnului (Lev. 3:1). Prezenţa noastră în Casa lui
Dumnezeu este văzută ca o sărbătoare excepţională, asaltată de
strigăte de bucurie şi de mulţumire, aşa cum se întâmpla pe
vremea existenţei Templului în Ierusalim: „...cum înaintam în
fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de
bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare. (Ps. 42:4)”.
După cum spunea un mare scriitor creştin, e bine să fi
mulţumit cu ceea ce ai, dar nu cu ceea ce eşti. Este important să
observăm că nu „a avea ceva” te face să „devi cineva”, ci „a fi
ceva” determină ceea ce „vei avea”. Identitatea noastră creştină
nu este dată de câte lucruri valoroase avem pe pământ, ci pe cât
de poziţionaţi suntem în Hristos. De aceea trebuie să ne dăm
seama că vom putea fi mulţumiţi doar atunci când înţelegem că
ceea ce ne dă Dumnezeu este mai bun decât ceea ce ne dorim
noi.
Deseori nu suntem mulţumiţi de situaţia vieţii, iar
neajunsurile ne determină să fim tot mai memulţumiţi, dar
această dificultate se rezolvă când admitem că mulţumirea este
o deprindere (M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă
găsesc – Fil. 4:11).
Lauda este esenţială în închinare deoarece atunci când îl
lăudăm pe Dumnezeu, noi de fapt îi mulţumim de tot ce este El
pentru noi. Psalmul 136:1. „Lăudaţi pe (traducerea NIV: Aduceţi

