CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 21/03
- 1 Samuel 4-7
Marţi, 22/03
- 1 Samuel 8-12
Miercuri, 23/03 - 1 Samuel 13-14
Joi, 24/03
- 1 Samuel 15-16
Vineri, 25/03
- 1 Samuel 17-18
Sâmbătă, 26/03 - 1 Samuel 19-21
Duminică, 27/03 – 1 Samuel 22-24

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

Ps.37:39-40
Iacov 1:17
Prov.3:25-26
Ps.103:1-11
Iosua 1:9
Isaia 54:2-3
Ps.34:22

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
20 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: Diacon, Beni Feurdean (Cluj)

T

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

TRĂIEȘTE BIRUITOR AȘA CUM A TRĂIT ISUS
„Noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”.
(Romani 8:37)
Satan întotdeauna a spus omului că legile lui Dumnezeu sunt
împovărătoare şi imposibile de împlinit. Isus a venit ca om, şi prin
viaţa Lui de ascultare desăvârşită, a dat în vileag această minciună a
lui Satan.
Dacă noi am avea vreo ispită de biruit, sau vreo poruncă de
împlinit, cu care Isus să nu Se fi confruntat, numai atunci am avea o
scuză pentru a păcătui. Însă, dacă Isus ar fi trăit acea viaţă
desăvârşită fără slăbiciunea trupului nostru sau cu o putere care nu
este disponibilă pentru noi, atunci viaţa Lui n-ar putea fi un exemplu
pe care să-l putem urma şi nici n-ar fi o încurajare pentru noi, în
momentele când suntem ispitiţi.
Isus, însă, a demonstrat prin viaţa Lui trăită ca om, pe
Pământ, că puterea pe care ne-o pune la dispoziţie Dumnezeu
este suficientă pentru a satisface cerinţele Legii Lui, revelate în
Cuvântul Său. „Căci n-avem un Mare Preot care să nu aibă milă de
slăbiciunile noastre; ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi
noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15).
Viaţa fără păcat a lui Isus este demonstraţia făcută de
Dumnezeu înaintea omenirii, că prin puterea Duhului Sfânt este
posibil ca orice om să poată avea biruinţă deplină asupra
păcatului şi să asculte cu bucurie de Dumnezeu. Dacă rămânem
în El, PUTEM trăi „cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6)
Scriptura Îl prezintă ca pe Exemplul nostru: „Fiindcă Hristos a
pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce
a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-I
mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele
oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu” (1 Petru 4:1,2).
Esenţa tuturor păcatelor în viața noastră se găseşte în
înfăptuirea voinţei proprii, iar esenţa sfinţeniei se găseşte în
lepădarea voinţei proprii şi în înfăptuirea voii lui Dumnezeu. Aşa a
trăit Isus. El a spus: „Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui care M-a
trimis (Ioan 5:30). Umblă în autoritatea lui Isus ca să ai o viață de
biruință!

Rugăciunea aduce trezire spirituală
Cinci studenți la teologie au petrecut un sfârșit de săptămână la
Londra și erau curioși să asculte câțiva predicatori, care se bucurau de
popularitate în vremea aceea. În drumul lor au ajuns într-o dimineață
călduroasă și la clădirea în care predica Charles Spurgeon. Cum
așteptau afară să se deschidă ușile sălii de adunare, s-a apropiat de ei
un necunoscut și i-a întrebat:
„Nu ați vrea să vedeți sistemul de încălzire al bisericii noastre?“
Deși nu erau curioși să afle așa ceva în duminica aceea de iulie, din
politețe au acceptat invitația. Străinul i-a călăuzit pe
treptele care coborau spre o sală de la subsol, a deschis ușor ușa și le-a
șoptit emoționat:
„Iată, domnilor, sistemul nostru de încălzire!“
Cu uimire, cei cinci studenți au privit o mulțime de peste 700
suflete care erau îngenuncheate la rugăciune, cerând binecuvântare și
har pentru evanghelizarea care urma să aibă loc. Necunoscutul care-i
invitase să vadă minunea nu era altul decât Spurgeon însuși.
S-a spus deseori că Reforma s-a născut în camera de rugăciune a lui
Luther. Orice reformă, colectivă sau individuală, trebuie să înceapă în
camera de rugăciune și apoi să ia amploare prin vestirea Cuvântului și
prin manifestarea puterii lui Dumnezeu. Cunoscutul evanghelist
Spurgeon a cunoscut acest secret al rugăciunii și l-a aplicat cu succes.
Dar noi?

Fii atent cum îți folosești timpul
și vorbele. Nici una dintre ele
nu mai pot fi recuperate.

