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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Marius şi Izabela Tudor (Albania)
-

Trezire în Tirana care să se extindă mai apoi în ţările unde există
albanezi
Să rămână sănătoşi în câmpul de misiune fizic, spiritual şi emoţional
Ca Dumnezeu să stârpească flagelul corupţiei de la toate nivelele
societăţii din Albania

DESPRE BUCURIE

“Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor, nu se nasc dintr-un suflet
veşted”
„Oamenii din lume nu înţeleg bucuria creştinilor care suferă, după cum nici
broasca dintr-o fântână nu înţelege ce este un ocean”
„Nu tristeţea, ci bucuria onorează pe Dumnezeu în viaţa celor credincioşi”

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII
ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

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
13 mai 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
(Psalm 119:18)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor Nicu Geantă
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Costel Grămadă

„Respingerea bucuriei este respingerea creaţiei lui Dumnezeu”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Fiecare zi pe care ai trăit-o fără bucurie este o pagubă de neînlocuit”

„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”
(Rom. 5:8)

„A umbla trist după ce ai mărturisit că Isus ţi-a iertat păcatele este un păcat”

Paşi pentru a primi călăuzirea lui Dumnezeu?
Căută voia lui Dumnezeu
Doar omul care e dispus să moară faţă de propria sa voinţă, şi se subordonează
benevol planului lui Dumnezeu, creează condiţii pentru o viaţă călăuzită. Astfel doar
omul care doreşte din toată inima voia lui Dumnezeu este călăuzit spre a-şi face
partea din planul Creatorului, şi numai cel ce este preocupat de Legea lui Dumnezeu,
El i-o va revela în toată splendoarea ei (Psalmul 43:3; 119:18).
Fii într-o bună relaţie cu Dumnezeu
Dacă vom petrece mai mult timp în părtăşie cu Dumnezeu, înînchinare, rugăciune,
laudă, adorare (1Tesaloniceni 5:16-20), vom auzi mai des şi mai clar vocea lui
Dumnezeu. Rugăciunea nu trebuie să fie o povară, sau o disciplină forţată, ci o dulce
părtăşie plină de iubire şi sinceritate cu Tatăl ceresc.
Caută întotdeauna părtăşia cu Sfânta Scriptură
Aceasta presupune citire, meditare şi studiere zilnică, chiar memorare a unor pasaje.
Toate acestea trebuie făcute cu atitudinea smerită de al căuta pe Creator şi voia Lui,
de al cunoaşte pe El şi nu doar unele lucruri despre El. Noi trebuie să ne îmbibăm tot
mai mult din Cuvânt cu modul de gândire al lui Cristos, şi cu felul Lui de a fi, să fim
cunoscători buni ai Legii Lui, astfel să fim plini de învăţătură sănătoasă (Coloseni
3:16).
Practică constant disciplina postului însoţit de rugăciune
Când posteşti şi te rogi, poţi auzi vocea Duhului Sfânt (cf. Fapte 13:1,2), întrucât
această practică te smereşte, te apropie de Dumnezeu şi aduce în orice timp călăuzire
(Ezra 8:21,23).
Caută o bună părtăşie cu fraţii maturi
Biblia spune că ,,Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cine se va însoţii cu
nebunii va avea necaz” (Proverbe 13:20); călăuzirea lui Dumnezeu vine şi prin fraţi,
fie prin predicile lor, prin îndemnurile sau rugăciunile lor, sau printr-o simplă
discuţie. Chiar prin sfat frăţesc a venit îndrumarea în momentele cruciale ale
Bisericii (Fapte 11:1-18; cap.15).
Caută să ai conştiinţă curată
Conştiinţa curată este o necesitate absolută pentru a auzi vocea Duhului lui
Dumnezeu (Psalmul 66:18; 19:12). Conştiinţa noastră trebuie instruită de Cuvântul şi
Duhul lui Dumnezeu şi astfel va deveni un bun instrument prin care Dumnezeu ne
călăuzeşte. Dacă neglijăm conştiinţa, ea cu timpul va deveni insensibilă la mesajele
lui Dumnezeu (Tit1:15).

FILIMON – UN EXEMPLU DE CARACTER IERTĂTOR
Filimon 1:1-25
Șapte trăsături ale unei persoane care iartă. Filimon le-a avut.
1. Are o preocupare pentru Domnul (v.5)
- am auzit despre credinţa.... îţi cer să ierţi pentru că eşti un adevărat creştin
- ai fost iertat, deci poţi ierta; un adevărat credincios poate ierta

2. Are o preocupare pentru lucrul Domnului (v.1)
Cine are caracterul lui D-zeu născut în el trebuie să lucreze în lucrările Tatălui
printre care este şi iertarea.
Harul lui D-zeu ne iartă şi pacea Sa ne lasă să ştim că suntem iertaţi.

3. Are o preocupare pentru oameni (v.5)
- am auzit... o mărturie nu e numai ceea ce zicem noi ci şi ceea ce zic alţii
despre noi
- omul care alege să iubească; - sacrificii pentru binele celuilalt
Gal.5:6; 1Tes.4:9; Rom.5:2;1Ioan 3:14
Iertăm în măsura în care iubim.

4. Are o preocupare pentru părtăşie (v.6)
dorinţa de a împărtăşi cu alţii; participare reciprocă
Preocupare pentru Trupul lui Cristos
- armonie, pace, unitate; nu individualizm, izolare
Onisim acum e un frate. Îţi aparţine nu ca un sclav, ci ca un frate şi fratele
meu are nevoie de iertare

5. Are o preocupare pentru trăire (v.6)
- să se arate prin fapte...dea la iveală... se face.... trăire, practicare
- Efes.2:10 – fapte bune pregătite
Dumnezeu pune lucruri bune în copiii Săi Noi trebuie să le dăm la iveală, să
le trăim, experimentăm. Iertarea e unul din ele.

6. Are o preocupare pentru gloria lui D-zeu (v.6)
- în Cristos... de dragul lui Cristos
Dacă vrem să-l onorăm pe Cristos vom asculta ce a zis El, vom ierta cum a
iertat El.

7. Are o preocupare să fie o binecuvântare (v.7)
Filimon avea reputaţia unui om care iubea pe alţii şi aducea bucurie,
mângâiere şi înviorare.

