CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/06
- Psalmi 95-103
Marţi, 23/06
- Psalmi 104-106
Miercuri, 24/06 - Psalmi 107-111
Joi, 25/06
- Psalmi 112-118
Vineri, 26/06
- Psalmi 119
Sâmbătă, 27/06 - Psalmi 120-133
Duminică, 28/06 – Psalmi 134-140

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

Col.2:13-14
1Petru 1:3-5
Deut.28:11-12
2Cor.12:9-10
Filip.4:13
Evrei 9:27-28
Rom.15:13

„Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Miercuri, 24 Iunie – Hoduț Lina
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
RAMADAN
-

-

-

Postul Ramadanului este una dintre cele mai bune perioade în
care misionari pot proclama Evanghelia islamicilor cu care au
stabilit relații de prietenie. Să mijlocim pentru îndrăzneală și
izvândă;
SĂ NE RUGĂM PENTRU HARGHITA
Harghita este unul din județele cu cei mai puțini credincioși
penticostali. Domnul să reverse îndurarea Lui și mulți oameni
să primească lumina Evangheliei;
Lucrători dedicați care să ajute în lucrarea de Evanghelizare;

Situat în regiunea Transilvania, cuprinde 4 municipii, 5 orașe și 58 de
comune, înregistrând o populație de 304.969 locuitori, din care 575
sunt credincioși penticostali.

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
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21 Iunie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă

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

TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA ÎN ASCULTARE DE DUMNEZEU
Ioan 14:23-24
Ascultarea este cheia inimii lui Dumnezeu – cel mai important lucru ptr El. (1Sam.15.22)
Cel mai bun mod de a exprima dragostea, onoarea și reverența noastră față de Dumnezeu este
ASCULTAREA.

I. ASCULTAREA NU ESTE OPȚIONALĂ PENTRU CREDINCIOȘI - v.23a–
Păzirea cuvântului este o dovadă de ascultare
- Isus spune că cine Îl iubește, va păzi poruncile Lui
Pentru credincios nu există altă opțiune. El Îl iubește pe Isus.
1Ioan 2:3-4 – aici este o probă de ascultare
Isus ne cere ce le-a cerut și apostolilor: să păzim cuvântul Lui. - Ps.119:11

CITATE DUHOVNICEȘTI DESPRE ASCULTARE

Ascultarea de Dumnezeu este rugăciunea în practică.
După cum jumătate de adevăr e minciună, tot așa ascultare parțială e
neascultare.
Nu curajul arata cine esti, ci ascultarea.
Ascultarea de Domnul este mai mult decât roada sufletului, este cununa
vizibilă şi aici, dar, mai ales în veşnicii.

II. ASCULTAREA ADUCE BINECUVÂNTARE - v.23b
- prezența lui Dumnezeu în viața unei persoane este cea mai mare binecuvântare.
- Când noi ascultăm de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu ne umple viața
Binecuvântarea urmează ascultarea
Cine sunt cei binecuvântați de Dumnezeu?
- Cei ce se încred în El – Ierem. 17:7; Luca 11:27-28
- Cei ce se tem de Domnul – Ps.128:1
- Cei ale căror păcate sunt iertate – Ps.32:2-3; Rom.4:8
- Cei ce ascultă 9umblă) în legile lui Dumnezeu – Ps.119:1

III. ASCULTAREA ESTE LEGATĂ DE CUNOAȘTEREA ȘI IUBIREA LUI
DUMNEZEU - 1Ioan 2:5
Omul ascultător ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște pe Dumnezeu și iubește pe
Dumnezeu.
Isus Hristos a venit pe pământ pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și să ne arate cum să ne
apropiem de Dumnezeu. Prin urmare, pentru a cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să ne apropiem
de Isus și să-i urmăm exemplul

Toate îndemnurile la pocăinţă prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, au
o singură sursă: Duhul Sfânt! El este reprezentantul lui Hristos pe pământ
după înălţarea Sa la cer, şi El ne pregăteşte în lucrarea de transformare a
caracterului după chipul şi asemănarea Sa.
Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu atrage după sine răsplata.
Un gram de ascultare, valoreaza mai mult decât o tonă de rugăciune.
Orice cuvânt curat şi orice faptă de ascultare, sunt jertfe plăcute Tatălui
nostru ceresc.
Încrederea prin ascultare, ne întăreşte pe calea credinţei să ducem lupta cea
bună, ştiind că-L avem pe Domnul la dreapta noastră.

Omul ascultător este cel care cunoaște pe Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu.

Ce trebuie să facem pentru a învăța ascultarea?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Să înveți să aștepți pe Domnul în rugăciune.-Is.40:31; Plângerile 3:26
Dezvoltă-ți dragostea față de Cuvântul lui Dumnezeu – Ps.119:47
Să-ți dai seama că a asculta de Dumnezeu presupune o confruntare cu rațiunea
umană și sistemul lumesc – Prov.1:7
Să știi că uneori Dumnezeu îngăduie să treci prin probleme ca să înveți să te încrezi
în El – Iacov 1.2-3
Să te aștepți la lupte interioare – Rom.7:15
Să știi că nu există niciun substitut pentru ascultare – Deut.11:26-28
Să înveți că orice consecință din viața ta este un rezultat al ascultării de Dumnezeu –
Prov.16:3

Chemarea la ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu prin Evanghelie, este mai
mult ca oricând mesajul secolului al 21-lea.
Ascultarea de Dumnezeu este scutul care te apără de orice necaz. (Ps.143,10)
Ascultarea este metoda lui Dumnezeu de a-ti ocroti viata.
Un pas înainte în ascultare face mai mult decât 10 ani de studiu despre ea.

