CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 02/02
- Levitic 16-18
Marţi, 03/02
- Levitic 19-21
Miercuri, 04/02 - Levitic 22-23
Joi, 05/02
- Levitic 24-25
Vineri, 06/02
- Levitic 26-27
Sâmbătă, 07/02 - Numeri 1-2
Duminică, 08/02 – Numeri 3-4

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

Isaia 48:17
Ps.34:15
Apoc.3:8-10
Ps.145:17-20
1 Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8
Isaia 30:23

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

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
01 Februarie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 07 februarie – Grămadă Costel
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
COMUNITATEA PENTICOSTALĂ ETNICĂ MAGHIARĂ
-

Creșterea numărului de biserici aparținând acestei etnii
Un număr tot mai mare de lucrători în aceste biserici
Unitate în poporul lui Dumnezeu și între toți cetățenii țării
noastre, indiferent de etnie
Creșterea numărului de lucrători misionari de etnie maghiară

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ARGEȘ
Trezire spirituală și unitate între slujitori
Călăuzirea, protecțiea și împuternicirea bisericilor
Noi slujitori cu viziune și pasiune pentru evanghelizare

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde 3 municipii, 4 orașe și 95 de
comune, înregistrând o populație de 591.353 locuitori, dintre care 3152
sunt penticostali. Municipiul Pitești este reședința de județ cu o
populație de 171.498 locuitori.

Duminică dimineața–10:00
Dumincă seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Pastor Costel Grămadă

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

ASCULTAREA DE VOIA LUI DUMNEZEU
1. Când ascultăm de voia lui Dumnezeu, dovedim că-L iubim
În tot ceea ce facem, prima grijă a noastră trebuie să fie ascultarea de Domnul Hristos.
Isus a spus: ”Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el, și vom locui împreună cu el” (Ioan14:23)
Mulți oameni cred că găsirea voii lui Dumnezeu este o povară, sau că odataă ce au aflat-o,
aceasta va fi o povară.
Dacă înțelegem cu adevărat dragostea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu va fi
ușor de împlinit.
Dorința de a-I fi plăcut lui Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Sale nu trebuie să fie o
povară, ci o bucurie.
Toți oamenii care sunt folosiți cu preponderență de Dumnezeu înțeleg că ascultarea de
Dumnezeu este obiectivul lor principal în viață.
- Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu (Gen.6:22)
- Avraam s-a dus să-l aducă pe fiul său ca jertfă; după cum îi ceruse Dumnezeu
(Gen.23:3)
- Iosua n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul (Iosua 11:15)
- Iosif și Maria au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului (Luca 2:39)
- Pavel a spus: ”Împărae Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești„ (Fapte
26:19)

Gal.5:16

Păcatele minții:

Păcatele vorbirii:

Păcatele sentimentului:

Neiertare
Gândurile rele
Poftă
Lăcomie
Necumpătare
Aroganță
Insensibilitate
Ciudă
Mîndrie
Nemultumire
Ambiție
Înșelăciune
Necredință
Trufie
Cruzime

Minciună
Bombăneală
Vociferare
Mândrie
Calomnie
Bârfă
Ceartă
Blasfemie
Ceartă
Bârfă
Dispută

Ură
Răzvrătire
Amărăciune
Agresivitate
Mânie
Invidie
Răutate
Furie
Gelozie
Atitudine greșită
Atitudine lipsită de iubire

Păcate comportamentale:
2. Ce se întâmplă când nu ascultăm de Dumnezeu?
Intri sub condamnarea lui Dumnezeu... ești vinovat de păcatul neascultării, care:
- produce împietrirea inimii... nu mai poți să te rogi, nu citești Biblia...
- te va conduce la mai multă neascultare și păcate...spre prăbușire morală și spirituală
- de va îndepărta definitiv de Dumnezeu și nu vei socoti un lucru rău
Poate Dumnezeu să mă ierte pentru ceea ce am făcut în trecut?
Bineînțeles că Dumnezeu te poate ierta! Cu următoarele condiții:
- Dacă vrei să te întorci la o viață de ascultare. (1Ioan 1:9)
- Dacă ai o atitudine corectă a inimii – de pocăință.
o David, a căutat iertarea lui Dumnezeu (Ps.51:1-4)
o Saul, nu a ascultat de Dumnezeu și inima lui s-a împietrit.
 Saul nu a avut o aitudine de pocăință.
 Inima lui nu s-a întristat deloc pentru că nu a ascultat de
Dumnezeu (1Sam.15.11)
- Dacă te lași de ele (Prov.28:13)
o După ce le mărturisești
o Dacă te lași de ele, capeți îndurarea lui Dumnezeu
Iertarea este o binecuvântare minunată, însă ca să fii iertat, trebuie să recunoști că nu L-ai
ascultat pe Dmnezeu și să iei hotărârea de a-L asculta de acum încolo.

3. Ce se întâmplă când Îl ascultăm pe Dumnezeu?
-

El ne binecuvântează cu toate binecuvântările despre care se vorbește în Biblie.
Deut.28:1-14
Dumnezeu are un plan pentru viețile noatre.
o El dorește să ne vorbească în fiecare zi și să ne conducă.
 Prov.3:5-6
Promisiunea făcută lui Iosus, este în aceeași măsură și pentru noi (Iosus 1:8)

Curvie
Ucidere
Lipsă de politețe
Furt
Scandaluri

Preacurvie
Petrecăreț
Răzvrătire
Violență
Favoritism

Beție
Indolență
Lipsa cumpătării
Neascultare
Brutalitate

Dacă identifici păcatul de care te simți vinovat, întoarce-ți privirea spre Isus. Mărturisește-l!
Nu uita: viața schimbată e la distanță de o rugăciune cu mărturisire. Dumnezeu este aproape!
Numai cu ajutorul Duhului Sfânt poți trăi o viață liniștită și biruitoare!
”Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: fugiți de curvie; fiecare din voi să știe să-și
stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc
pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său;
pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, ... căci Dumnezeu nu ne-a chemat la
necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un
om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt” – 1Tes.4:3-8
Mii de creștini luptă într-o luptă care a fost deja pierdută, încercând prin propriile forțe să
învingă păcatul. Poți să te lupți în fiecare zi, însă nu vei învinge!
Bătălia a fot pierdută de primul Adam, care a murit, deși Dumnezeu îi dăduse suflare de viață.
Dar Isus Hristos, ultimul Adam, a învins deja păcatul și moartea, iadul și pe diavol!
De ce nu ești gata să primești biruința prin El?
Biruința asupra păcatului nu trebuie urmărită, trebuie primită.
Nu contează de unde vine amenințarea. Dacă umbli în Duhul, poți să ții piept dușmanului.
Poți să prinzi șarpele de coadă, căci Dumnezeu i-a zdrobit deja capul!
A umbla în Duhul înseamnă a-ți asuma prin credință biruința care îți aparține datorită lui Isus.

