CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 07/03
- Iosua 14-17
Marţi, 08/03
- Iosua 18-20
Miercuri, 09/03 - Iosua 21-22
Joi, 10/03
- Iosua 23-24
Vineri, 11/03
- Judecători 1-3
Sâmbătă, 12/03 - Judecători 4-5
Duminică, 13/03 – Judecători 6-8

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

Ps.92:10, 12-15
2Sam. 7:3
Ps.125:1-2
Isaia 41:10
Ps 37:28
Deut. 31:8
Prov.10:22

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
06 Martie 2016

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: Pastor, Costel Grămadă
Invitat: Daniel Hârtie

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

MOTIVE PENTRU CARE SĂ TRĂIM ÎN FRICA DE DOMNUL
1. Ar trebui să ne temem de El datorită puterii Sale mărețe, in calitate
de Creator al tuturor lucrurilor şi al oamenilor (Ps. 33:8 - Tot pământul
să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!;
Ps. 96:4 - Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă.
El este mai de temut decât toţi dumnezeii).
(2) În plus, uimitoarea Sa putere pe care El continuă să o exercite
asupra elementelor creaţiei şi asupra noastră reprezintă un motiv al
fricii noastre de Dumnezeu (Ecl. 3:14 - Am ajuns la cunoştinţa că tot ce
face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic
de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea
să se teamă de El; Ex. 20:18-20; Ioan 1:11-16; Marcu 4:39-41).
(3) Când noi ne dăm seama de sfinţenia Dumnezeului nostru, adică de
permanenta Sa adversitate faţă de păcat, răspunsul firesc al sufletului
omenesc este să se teamă de El (Apoc. 15:4 - Cine nu se va teme,
Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi
toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că
judecăţile Tale au fost arătate).
(4) Oricine vede strălucirea slavei lui Dumnezeu nu poate decât să se
teamă (Mat. 17:1-8; v. 6 - Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la
pământ şi s-au înspăimântat foarte tare).
(5) Binecuvântările permanente pe care le primim de la Dumnezeu, în
mod deosebit iertarea păcatelor noastre (Ps. 130:4), trebuie să ne facă
să ne temem de El şi să-L iubim (Ps. 34:9 - Temeţi-vă de Domnul, voi,
sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El; Ps. 67:7 Dumnezeu ne binecuvântă, şi toate marginile pământului se tem de El).
(6) Fără nici o îndoială, faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al
dreptăţii care va judeca tot neamul omenesc dă naştere fricii de El
(Deut. 17:12-13; Is. 59:18-19; Mal. 3:5; Evr. 10:26-31). Este un adevăr
solemn şi sfânt faptul că Dumnezeu priveşte şi apreciază permanent
faptele noastre, atât pe cele bune cât şi pe cele rele şi că noi vom fi
consideraţi răspunzători pentru acele fapte, atât acum cât şi în ziua
judecăţii noastre personale.

VINO ÎMPREUNĂ CU UN NECREDINCIOS LA BISERICĂ
Un necredincios batjocorea mereu calea credinței, Biblia și pe toți
credincioșii. Nepoata lui l-a rugat de multe ori să vină cu ea la biserică
și să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o duminică, pentru a-i face pe
plac, s-a lăsat înduplecat și a însoțit-o. Acolo s-a citit
întreg capitolul 5 din Geneza. Nepoata a fost nemulțumită că, din
întreaga Biblie, predicatorul a citit tocmai acest capitol care este o
înșiruire de nume.
Mergând spre casă, bunicul nu a spus nimic. Nepoata a tăcut și ea,
căci i se părea că tocmai în acea zi, când reușise să-l aducă pe bunic la
adunare, predicatorul avusese un eșec cu textul acela. Dar chiar
acel capitol a fost folosit de Dumnezeu, ca să trezească conștiința
bunicului. Pe drum, bunicul se gândea la cuvintele care se repetau
mereu în acel capitol: „Apoi a murit“. Ajuns acasă, s-a așezat pe pat.
Acolo, în mintea lui sunau în mod repetat cuvintele: „Apoi a murit“. Se
gândea la mulți cunoscuți de-ai lui care au murit. Cu seriozitate, s-a
gândit că în curând și el va trebui să moară și să-L întâlnească pe
Dumnezeu. L-a primit pe Isus Hristos ca Mântuitor, alegând astfel
partea cea bună care este viața veșnică prin credința în Mântuitorul.
Același lucru trebuie să îl facem și noi pentru că e posibil ca mulți
să rămână în păcat și nemântuiți pentru că noi nu insistăm ca ei să vină
la biserică să le vorbească Dumnezeu. Dacă această nepoată a putut să
își aducă bunicul la biserică, și tu poți să îți aduci soțul, soția, copilul, vecinul
sau prietenul la biserică ca să fie cercetat în prezența Domnului.

„Isus Hristos cunoaște cele mai rele lucruri
despre tine. Cu toate acestea, El este Cel care te
iubește cel mai mult”.
A. W. Tozer

