CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 06/06
- Psalmi 1-8
Marţi, 07/06
- Psalmi 9-17
Miercuri, 08/06 - Psalmi 18-21
Joi, 09/06
- Psalmi 22-27
Vineri, 10/06
- Psalmi 28-33
Sâmbătă, 11/06 - Psalmi 34-37
Duminică, 12/06 – Psalmi 38-42

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

Rom.8:15-16
Deut.28:13-14
Apoc.21:4
Habacuc 3:17-19
Evrei 12:11
1Cor.6:11
Tit 2:14

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII

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
05 Iunie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 05-11 iunie, să ne rugăm pentru:

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

Kazahstan
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Prezbiter, Nicu Sandu

Gânduri duhovnicești:
Până când vom sta cu spatele la Dumnezeu și Îl vom
vedea doar din prisma binecuvântărilor Sale. Mergând,
vedem că de jur împrejur cad binecuvântările lui
Dumnezeu și pentru aceasta Îl lăudăm. Cum va fi lauda
noastră dacă ne vom lua privirea de la binecuvântările
Lui și vom privi spre El?

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

Ecoul vieții noastre

Ce se întâmplă atunci când îi aducem închinare lui Dumnezeu?
1. Ne bucurăm în Domnul. Dumnezeu ne-a creat nu doar să-L
glorificăm pe El, ci să ne și bucurăm de El și de frumusețea Lui. David
spune că „înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice
în dreapta Ta” (Ps. 16:11). De fiecare dată închinarea autentică aduce
bucurie în sufletul nostru.
2. Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. El își găsește deosebita plăcere
în ființele pe care le-a creat și le-a răscumpărat. De aceea Isaia ne
amintește următoarele: „Vei fi o cunună strălucitoare în mâna
Domnului… căci Domnul Își găsește plăcerea în tine… cum se bucură
mirele de mireasa lui, așa Se va bucura Dumnezeul tău de tine” (Isaia
62:3-5). De asemenea Țefania afirmă: „Domnul Dumnezeul tău este în
mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu
mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie
pentru tine” (Țefania 3:17).
3. Experimentăm atmosfera cerească. În biserică are loc închinarea
autentică în însăși prezența lui Dumnezeu, și când ne închinăm, intrăm
înaintea tronului Său. Când stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu
ne apropiem „de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a
îngerilor” (Evr. 12:18-20).
4. Suntem înnoiți din punct de vedere spiritual. Când venim să ne
închinăm, venim în prezența Domnului într-un mod special, așteptând
să ne întâlnim cu El în închinare și să ne binecuvânteze; pe măsură ce
ne apropiem de scaunul harului, vom primi îndurare și vom găsi har,
pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie (Evrei 4:16). În timpul
închinării adevărate, vom simți de multe ori cum Duhul Sfânt Își
intensifică lucrarea de sfințire, Cel care ne ajută să fim transformați în
asemănarea cu Hristos „din slavă în slavă” (2 Cor. 3:18).
5. Punem pe fugă armata diavolului. Când poporul Israel începea să se
închine, existau momente când Dumnezeu lupta în locul lor împotriva
dușmanilor lor. În 2 Cronici 20:21 ni se spune că „în clipa când au
început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui
Amon și a lui Moab… Și au fost bătuți” Tot astfel, când noi ne
închinăm lui Dumnezeu ne putem aștepta ca El să lupte pentru noi
împotriva armatei demonice, punând-o pe fugă.

Aflându-se în excursie la munte, o tânara familie a poposit
într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat
pe fratele său, s-a dus in spatele cabanei și a strigat de ciudă:
"Te urăsc!" Dar, imediat, un glas puternic al ecoului său i-a
răspuns: "Te urăsc, te urasc ..."!
Speriat, copilul a alergat în casă și i-a povestit tatălui toată
pățania, spunându-i că, afara, cineva strigă la el că-l urăște.
Au mers împreuna la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului
său:
- Aici erai când ai auzit că cineva te urăște ?
- Da!
- Ia spune-i că-l iubesti!
- Te iubesc! - a strigat copilul si, de îndată, ecoul din văile
adânci i-au raspuns: "Te iubesc, te iubesc ..."!
- Ține minte, i-a mai zis tatăl, așa este și în viață: daca ești
om rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă ești om bun și te
porti frumos cu ceilalti, atunci vei primi dragoste la tot pasul.
Si, chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, în
schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiți
asta niciodată!
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