CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 02/06
- Iov 25-30
Marţi, 03/06
- Iov 31-34
Miercuri, 04/06 - Iov 35-38
Joi, 05/06
- Iov 39-42
Vineri, 06/06
- Psalm. 1-8
Sâmbătă, 07/06 - Psalm. 9-17
Duminică, 08/06 – Psalm. 18-21

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

1Ioan 5:11-12
Mica 7:18-19
Iacov 1:12
Efes. 1:3-6
Rom.8:15-16
Deut.28:13-14
Apoc.21:4

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 Iunie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Miercuri, 04 iunie – Grămadă Rebeca Luisa

-

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
VIOLENȚA ÎN ISLAM
Musulmanii să înceteze actele criminale și să caute voia lui
Dumnezeu; să nu mai fie înșelați de satan, ci să fie transformați
prin dragostea și puterea lui Dumnezeu
Dumnezeu să îi elibereze din strânsoarea celui rău și să îi ajute
să nu treacă în veșnicie cu mâinile vinovate de vărsare de sânge
SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA: ITALIA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât
conaționalilor români, cât și băștinașilor.

Italia este un stat european, situat în cea mai mare parte pe Peninsula
Italică. Țara numără 60.776.531 locuitori. În Italia trăiesc aproximativ
un milion de români, din care 7.266 sunt credincioși penticostali.

Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastorii Ed&Matt Huie, USA

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

DESCOPERINDU-ȚI DESTINUL PRINTRE OAMENII DIFICILI
AVÂNDU-L PE DUMNEZEU CA TATĂ
Sunt momente în lucrare când planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre
este indeplinit de către oameni pe care noi nu-i acceptăm sau nu vrem să lucrăm cu
ei. Oamenii dificili de obicei dețin cheile viitorului nostru. Chiar și un dușman poate
deveni parte din planul lui Dumnezeu pentru succesul tău.

“Cel ce a sădit urechea, s-ar putea sa n-audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar
putea să nu vadă?” (Psalmul 94:9)

Iosua 2 – Narațiunea despre Rahav: în fiecare loc întunecos și printre oamenii răi,
Dumnezeu se mișcă prin Duhul Său și atrage oameni la mântuire.

Un băietel, al cărui tată era miner la o mina de cărbuni, stătea intr-o
seara la poarta minei. Astepta cu nerabdare să-și vada tatal printre acei
muncitori. Un om mai in varsta l-a intrebat:

1. Rahav a fost aleasă de Dumnezeu să fie parte din succesul lui Israel v. 1
Care a fost motivul pentru care doi oameni au mers la casa ei? Acest lucru nu lau ales ei în mod natural.
.
2. Rahav nu s-a temut să stea împotriva unui rege nedrept v. 2-4
Astăzi sunt oameni care fac parte din sistemul corupt, dar cu toate acestea,
Dumnezeu le mișcă inimile. Unii sunt foarte impietriți în păcatele lor, dar
conștiința lor nu este moartă. Dumnezeu lucrează!
3. Rahav a fost o femeie a credinței v. 9-13
Cum poate Biblia să descrie o femeie păcătoasă ca fiind o „femeie a credinței”?
Evrei 11:31 confirmă că credința ei i-a adus eliberarea.
a. Ea știa că Israel va izbuti
Știm noi oare că lucrarea noastră va avea izbândă? Vedem noi viitorul nostru
în mod clar?
b. Ea știa că propriul ei sistem de credință a eșuat
c. Ea auzise de mărturia lui Israel și a crezut
d. Ea a știut că Dumnezeul lui Israel are autoritate în cer și pe pământ
e. Ea a strigat după mântuirea familiei sale
f. Ea a crezut în promisiunea funiei stacojii vs. 17:21
4. Rahav a fost amintită de către Dumnezeu! Iosua 6:22
A fost în mintea lui Iosua o singură femeie păcătoasă în ziua bătăliei pentru
Ierihon? Cum și-a amintit? Cine s-a gândit cu adevărat la Rahav?
5. Rahav a devenit parte din Israel! Iosua 6:25
Biserica trebuie să fie pregătită ca să-i primească pe cei care ne-au rănit. Trebuie
să existe loc în inimile noastre pentru ei ca să devină parte din familie.
6. Rahav a devenit un instrument pentru destinul viitor al lui Israel!
Devenind parte din familie, dușmanul lui Istrael a devenit parte din destinul lor.
Într-adevăr, destinul lor a fost găsit prin intermediul dușmanului lor.

-

Ce faci aici?

-

Il astept pe tata.

Dar nu-l vei recunoaste printre acesti multi bărbați imbracati cu aceeasi
imbracaminte murdara! Asa ca mai bine du-te acasa.
-

Dar tata ma cunoaste, a raspuns baietelul.

Ce raspuns bun! Baietelul știa ca nu-l poate recunoaste pe tatal său, dar
se bizuia pe dragostea tatălui. Nu se putea ca tatăl sa nu-l vada. Dumnezeu
vede, aude si stie totul despre noi. Imparatul David spunea: “Știi cand umblu
si cand ma culc si cunosti toate caile mele” (Psalm 139:3). Cel ce Îl cunoaste
pe Dumnezeu ca Tată, acela spune: “Cercetează-mă, Dumnezeule, si
cunoaste-mi inima! Incearcă-mă si cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o
cale rea și du-mă pe calea veșniciei.”
Grija părintească a lui Dumnezeu este arătată acelora care Îl acceptă pe
Dumnezeu (Ioan 1:12 – tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în
numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu). Prin credința în
El am primit acest măreț privilegiu de a ne numi copii ai lui Dumnezeu,
umpluți de Duhul Sfânt care ne face să strigăm „Ava”, adică Tată (Rom.
8:15).
Când Îl acceptăm pe Dumnezeu ca Tată, El ne va accepta ca fii.
Exemplul fiului risipitor (Luca 15:11-31) arată clar că inima de tată a lui
Dumnezeu este deschisă să-i primească înapoi chiar si pe copiii răzvrătiți care
au risipit totul.
David când a auzit că fiul său, Absalom, care i-a devenit dușmanul de
moarte, a murit, în loc să se simtă eliberat de pericol a început să iși jelească
fiul pentru că avea o inimă de tată. Când copiii răzvrătiți ai Împărăției se
pierd, inima de tată a lui Dumnezeu este rănită si plină de dorința reîntoarcerii.

