CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/07
- Prov. 27-29
Marţi, 09/07
- Prov.30-31
Miercuri, 10/07 - Ecl. 1-4
Joi, 11/07
- Ecl. 5-8
Vineri, 12/07
- Ecl. 9-12
Sâmbătă, 13/07 - C. Cânt. 1-4
Duminică, 14/07 – C. Cânt. 5-8

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

Ps.89:24-26
Ps.84:11
Iacov 1:12
Apoc.21:3-4
Ps.85:9
Ps.126.5-6
Ezech. 18:5-9

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

Miercuri, 10 iulie – Chiosea Mirela

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
07 iulie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

DESPRE BINEFACERE
„Ceea ce merită sa fie făcut, merita sa fie bine făcut”
„Cel ce face un bine se cade să-l uite, cel care-l primeşte să-şi amintească
de el”
“Pâinea care satură mai bine e aceea pe care ai dăruit-o.”
“Nu iubim oamenii atâta pentru binele pe care ni l-au făcut ei, cât mai
degrabă pentru binele pe care l-am făcut noi lor.”

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Dr. Ted Heaston, USA

LUNA IULIE – RODIREA ÎN BINEFACERE

“Trebuie să faci binele pentru binele însuşi, iar nu pentru zgomot în lume.”
“Chiar şi un străin e ruda noastră, dacă-i binefăcător. Chiar şi o rudă e un
străin (pentru noi), dacă ne face rău.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în
credinţă.”
.
.
(Gal. 6:10)

Cum să învingem păcatul?
1. Recunoaşte prezenţa păcatului în firea ta.
Orice gen de biruinţă spirituală începe atunci când îţi identifici duşmanul.
Adică, e vechea poveste, "Dacă nu ştii care îţi este ţinta, cum vei putea s-o
atingi?" Cum voi putea elimina din viaţa mea acel ceva pe care nici nu-l
consider necesar a fi eliminat?
Păcatul nu este doar rău, este şi înşelător. John Owens avea dreptate. El a spus
cu privire la păcat: „Nu are uşi pe care să le deschizi. Nu are nevoie de un
motor ca să funcţioneze. Zace în mintea, în gândurile noastre. Îl aflăm în
voinţa noastră. Se află în înclinaţia afecţiunilor noastre. Se simte atât de
acasă în sufletul nostru.”
2. O inimă aţintită asupra lui Dumnezeu.
Dacă laşi păcatul să trăiască într-un colţ, se va întinde peste tot, va năpădi
întreaga suprafaţă. Este cea mai dăunătoare buruiană din lume, creşte cel mai
rapid. Nu se va limita doar la un singur răzor, va cuprinde totul.
3. Meditează asupra Cuvântului.
Când Cuvântul este cel care te controlează, când îţi controlează gândurile,
când se întâmplă ceea ce spune psalmistul: "meditez la el zi şi noapte", când
este ascuns acolo "ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu", atunci ai un
factor de control în viaţa ta. Calea de a omorâ păcatul în viaţa ta este de a-l
hrăni cu Scriptura.

ÎNSEMNĂTATEA BINEFACERII
Binefacerea nu trebuie făcută din obligație pentru că Dumnezeu Însuși
a prevăzut acest lucru pentru fiecare credincios. Apostolul Pavel arată că „noi
suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10)
Cuvântul tradus prin „facerea de bine” (agathosune) în Galateni
5:22 denotă o bunătate activă, voluntară. Mai mult decât o trăsătură de
caracter pozitivă, ea este o manifestare practică a caracterului, exprimându-se
prin fapte bune.
Facerea de bine începe când devenim sensibili la nevoile altora.
Filipeni 2:4 - Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele
altora.
Facerea de bine este insistentă; nu se lasă cu ușurință și nu caută

4. Ai părtăşie cu Dumnezeu în rugăciune.
Adevărata rugăciune face ca inima să îşi simtă caracterul josnic şi reînnoieşte
ura faţă de păcat. Adevărata rugăciune face acest lucru. Jown Owens a spus:
"Cel care se roagă lui Dumnezeu pentru îndepărtarea păcatului, se roagă şi
pentru inima lui, ca ea să deteste păcatul."

scuze (Exemplul parabolei samariteanului milostiv – Luca 10:25-37)

5. Cultivă ascultarea.
Acolo unde ai meditat asupra Cuvântului, unde ai avut părtăşie cu Dumnezeu
în rugăciune, şi mergem acum în loc public, acolo unde modelul tău de viaţă
urmează cursul ascultării. Pavel spune: "Nu l-am obţinut încă", îmi place
aceasta, "dar", spune el, "alerg spre ţintă". Nu am ajuns încă la ţintă, dar sunt
pe drum. Pe ce drum se afla el? Pe drumul ascultării. Petru a spus: "Vieţile
noastre trebuie să fie caracterizate", 1 Petru 1:22, "de ascultarea de adevăr".

Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul

Facerea de bine îl are mereu în vedere pe Dumnezeu și caracterul
Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu bun (Mc. 10:18). Exemplul lui Barnaba ne
dovedește acest lucru: Căci Barnaba era un om de bine (un om bun), plin de

(FA 11:24-25)
Apostolul Pavel, vorbind despre binefacere, conclude: Aşadar, cât
avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă (Gal. 6:10).
Martin Luther spunea: “Nimic nu este uitat mai greu decat o jignire si nimic
mai repede decat o binefacere.”

