CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 11/04
- 1 Împărați 10-12
Marţi, 12/04
- 1 Împărați 13-15
Miercuri, 13/04 - 1 Împărați 16-18
Joi, 14/04
- 1 Împărați 19-20
Vineri, 15/04
- 1 Împărați 21-22
Sâmbătă, 16/04 - 2 Împărați 1-3
Duminică, 17/04 – 2 Împărați 4-5

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

Isaia 58:11
Ps.89:24-25
Ps.18:32-36
Ps.100:3
Ieremia 1:8
Marcu 9:23
Rom. 6:14

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI

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
10 Aprilie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor Nicu Geantă

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

CUNOAȘTEREA LUI CRISTOS
1. Cunoaşterea lui Cristos are ca scop principal să devenim ca El.
„Și să-L cunosc pe El… și să mă fac asemenea cu moartea Lui”
(Filipeni 3:10)
Cunoaşterea lui Cristos nu vizează îmbogăţirea cunoştinţelor noastre
intelectuale, ci transformarea vieţii ca să ne asemănăm cu El. Pavel arată că
scopul pentru care noi trebuie să-L cunoaștem pe Cristos este ,,pentru ca astfel
să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru:
aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:
întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi
îndelungă răbdare, cu bucurie” ( Col. 1:10-11). Cunoaşterea lui Cristos trebuie să
ducă neapărat la schimbarea vieţii. Cunoaşterea, dacă nu este convertită în
caracter, nu face altceva decât să atragă mânia şi pedeapsa lui Dumnezeu asupra
noastră.
A. Cunoaşterea lui Cristos nu este un scop în sine, ci este metoda lui
Dumnezeu prin care suntem transformaţi după chipul Său. Aşa ne învaţă
Pavel: ,,Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v-aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu
faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după
chipul Celui ce l-a făcut” (Col. 3:9-10). Omul nou păşeşte în această unire şi
identificare cu Cristos, prin creşterea în cunoaşterea Lui.
B. Această cunoaştere este mai mult decât una intelectuală. Ea presupune o
aţintire a privirii asupra chipului lui Cristos, prin credinţă, după cum spune
Pavel corintenilor: ,,Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului” (2Cor.3:18). Cunoaşterea lui Cristos presupune vederea prin
credinţă a slavei lui Cristos, şi transformarea noastră după chipul Lui prin
Duhul Sfânt. Din contextul versetului citat, înţelegem că acest proces este
asemănător cu cel trăit de către Moise pe Sinai. Trăirea noastră în Cristos şi cu
Cristos în fiecare zi ne afectează caracterul, până acolo că oamenii când se uită la
noi, nu ne mai văd pe noi, ci Îl văd pe Cristos în trăirea noastră. Dacă nu se
întâmplă lucrul acesta este o mare problemă.
Cunoaşterea lui Dumnezeu va conduce şi trebuie să conducă totdeauna la
sfinţirea vieţii.

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 10-16 aprilie, să ne rugăm pentru:

COREA DE NORD

NECESITATEA POSTULUI ÎN VIAȚA NOASTRĂ DE CREDINTĂ (I)
Atât Biblia cât și marii oameni ai lui Dumnezeu din istoria Bisericii
vorbesc despre nevoia postului pentru a avea o viață de credință
puternică și biruitoare. Iată câteva motive pentru care trebuie să postim:
-

Postul este o cale recomandată de Biblie de a ne smeri cu adevărat
în fața lui Dumnezeu (Psalmul 35:13; Ezra 8:21).

-

Postul aduce revelația Duhului Sfânt asupra adevăratei condiții
spirituale pe care o avem, urmată de zdrobirea inimii, de pocăință
și de schimbare.

-

Postul este un mijloc crucial de trezire spirituală personală, pentru
că pune în mișcare lucrările lăuntrice ale Duhului Sfânt într-un
mod profund.

-

Postul ne ajută să înțelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu,
făcându-l mult mai semnificativ, mai vital și mai practic pentru
viața noastră.

-

Postul transformă rugăciunea noastră într-o trăire mai bogată și
mai personală cu Dumnezeu.

-

Postul duce la o trezire spirituală activă, această trezire fiind
controlată și condusă de Duhul Sfânt; de asemenea duce la
recâștigarea unui sentiment puternic de fermitate spirituală.

-

Postul ne ajută să ne limpezim receptivitatea spirituală. Nu
Dumnezeu este acela care începe să vorbească mai tare atunci când
postim, ci noi începem să-L auzim mai bine.

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

