CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/06
- Psalm 62-68
Marţi, 17/06
- Psalm. 69-72
Miercuri, 18/06 - Psalm 73-77
Joi, 19/06
- Psalm 78-80
Vineri, 20/06
- Psalm. 81-88
Sâmbătă, 21/06 - Psalm. 89-94
Duminică, 22/06 – Psalm.95-103

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

Evrei 10:37-39
Filip. 3:20-21
Rom.8:18
Iacov 5:15-16
Mica 7:7-8
Tit 3:4-7
Col.2:13-14

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Marți, 17 iunie – Tudor Meri
Miercuri, 18 iunie – Constantin Rădița
Vineri, 20 iunie – Chiosea Florin

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
MARIA IORDĂNESCU NAM (MISIONAR ÎN INDIA)
Umplere și ungere a Duhului Sfânt zi de zi
O trezire spirituală în statul Bihar
Protecția Domnului în călătoriile misionare
Putere de a conduce echipa într-un duh de slujire
SĂ NE RUGĂM PENTRU GORJ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată.

Situat în regiunea Oltenia, cuprinde 9 orașe și 61 de comune
înregistrând o populație de 334.231 locuitori. Municipiul Târgu Jiu este
reședința de județ cu o populație de 98.238 locuitori.

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
15 Iunie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Petre Vasile (Bărbulești)

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

Îndepărtează grijile!

Continuarea mântuirii – responsabilitatea noastră

Atunci când ai pe piele un țânțar, amâni momentul în care îl plesnești? Spui
cumva „mă voi ocupa de asta mai târziu”? Bineînțeles că nu! Îi dai insectei
palma pe care o merită, o lovești pur și simplu. Ia o decizie asemănătoare față
de îngrijorare.

Filipeni 2:13 …, duceţi până la capăt mîntuirea voastră…

În momentul în care apare o temere, ocupă-te de ea! Nu stărui asupra ei, nu
o lăsa să evolueze. Împiedică grija înainte ca aceasta să te stoarcă de puteri.
Fii un om al acțiunii, nu un om al grijilor!
Isus spune: „Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru
cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui
Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra”.
Pare că niciodată, nimic nu este suficient. Nu este suficient timp, noroc,
încredere, înțelepciune, inteligență. Prin urmare, ne îngrijorăm. Dar
îngrijorarea nu schimbă lucrurile!
Isus a spus: „Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu
seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru Cel ceresc le
hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 27. Și apoi, cine
dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea
lui?” (Matei 6:26-27)
Poți să îți petreci zeci de ani având gânduri de îngrijorare despre viața
trecătoare și să nu o poți prelungi cu un minut. Îngrijorarea nu duce la nimic.
Isus nu condamnă îngrijorarea justificată, cea față de responsabilități. Însă
îngrijorarea continuă, programată mental, îndepărtează prezența lui
Dumnezeu. În îngrijorare, nesiguranța este înfruntată fără credință. Mai mult,
îngrijorarea adună provocările zilei fără a-L include pe Dumnezeu în ecuație.
Isus a spus: „De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să
credeți că l-ați și primit, și-l veți avea”. (Marcu 11:24)
Max Lucado

Mântuirea este propusă omului de către Dumnezeu, iar aceasta este valabilă
pentru om în măsura în care el acceptă ajutorul sau harul venit de la Dumnezeu. Cert
este că nu trebuie să neglijăm responsabilitatea noastră în procesul mîntuirii. Mulţi se
aşează în fotoliul mântuirii, spunând că „El ne-a mântuit”, şi-şi anihilează
răspunderea de a-şi continua mântuirea. În Filipeni 2:13, spre deosebire de alte pasaje
biblice în care se accentuează participarea divină în procesul soteriologic, Sfântul
Pavel accentuează responsabilitatea individuală a omului de a-şi continua lucrarea
mântuirii.
În Filipeni 1:6 se accentuează interveţia divină în finalizarea mântuirii: Acela
care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus
Hristos. Altfel spus, Hristos, care a iniţiat procesul mântuirii, îl va finaliza, dar în
2:13 se accentuează foarte prompt şi participarea credinciosului la finalizarea
mântuirii.
Cerinţa ca un om, care este atins şi muşcat de păcat, să-şi ducă mântuirea
până la capăt s-ar putea să pară ciudată în opinia unora, care gândesc: Cum poate un
om înconjurat de păcat să-şi continue (ducă) mântuirea pănă la capăt? Imposibilitatea
de a îndeplini un astfel de imperativ dispare odată cu citirea v. 13 din capitolul 2:
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi. De fapt această idee o continuă pe cea din
1:6 şi o explică. Lucrarea (gr. energeia) lui Dumnezeu în noi este aceea de a ne da
facultatea sau capacitatea (energia) să aducem la fiinţă un lucru care în noi poate
exista doar la nivel volitiv. Aşadar lucrarea soteriologică a lui Dumnezeu asupra
noastră nu este doar în ceea ce a făcut El separat de noi, şi aici putem înţelege
atât faptul istoric, cât şi cel al regenerarii personale, ci şi în ceea ce face El în noi sau
prin noi pe parcursul vieţii noastre crestine.
Se spune deseori, şi pe bună dreptate, că noi avem voinţă să facem un lucru
(bun), și nu avem puterea să-l realizăm (cf. Rom. 7), dar în v. 13 se arată limpede că
Dumnezeu ne oferă atât voinţa, cât şi îndeplinirea. O traducere literală a versetului 13
poate suna în felul următor: „Căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, atât să
voiţi, cât să şi faceţi, după buna Sa plăcere”.
Lucrarea lui Dumnezeu în om în procesul mântuirii este atât la nivelul voinţei
(lucrează în voi să vreţi), cât şi la nivelul pragmatic (dar şi să faceţi). Aşadar, versetul
acesta nu exprimă ideea conform căreia noi avem voinţa să facem binele, dar nu
avem putinţa, ci mai degrabă aici credinciosul este văzut in imposibilitatea de a voi
idealul voii lui Dumnezeu.

