PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 27/06
- Psalmi 120-133
Marţi, 28/06
- Psalmi 134-140
Miercuri, 29/06 - Psalmi 141-150
Joi, 30/06
- Proverbe 1-3
Vineri, 01/07
- Proverbe 4-7
Sâmbătă, 02/07 - Proverbe 8-11
Duminică, 03/07 – Proverbe 12-14

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Evrei 9:27-28
Rom.15:13
Rom.8:37
Deut.18:13-16
Isaia 27:2-3
Naum 1:7
Ps.55:22

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 26 iunie-02 iulie, să ne rugăm pentru:

Laos

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
26 Iunie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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

PROGRAMUL DE AZI:
Slujește prin cântare fratele Daniel Hârtie (Suceava)
Dimineața predică: Evanghelist Daniel Rusu (Suceava)

Gânduri duhovnicești:
„ Intenția Diavolului este să facă oferte omului care pot
fi îndeplinite doar de Dumnezeu. I-a spus Evei: veți fi
ca Dumnezeu - promisiunea unei idențități divine
absolute, iar în realitate au devenit ca el”.

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

Trăind în așteptarea revenirii lui Isus

Puterea viziunii

Biblia ne învață că revenirea lui Isus este iminentă și trebuie să trăim într-o
continuă veghere și așteptare a reverinii Lui (Matei 25:13). Cum va fi
revenirea lui Isus?

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările (Proverbe 3:6)

O revenire literală şi personală. Când Domnul Isus s-a înălţat într-un
nor, doi îngeri s-au adresat ucenicilor care încă mai priveau uimiţi după ce
Domnul lor s-a înălţat la cer: “Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre
cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi
fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11). Cu alte cuvinte, ei le-au
spus că acelaşi Domn, care tocmai plecase la cer – o Fiinţă personală în
carne şi oase şi nu un duh (Luca 24:36-43) – va reveni pe pământ. Iar a
doua Sa venire va fi tot aşa de literală şi personală cum a fost şi plecarea Sa.
O reîntâlnire vizibilă. Venirea Domnului Hristos nu va fi o experienţă
lăuntrică, invizibilă, ci o întâlnire reală cu o persoană vizibilă. Ca să nu lase
loc de îndoială cu privire la revenirea Sa vizibilă, Isus a avertizat pe ucenicii
Săi împotriva faptului de a fi înşelaţi de o revenire secretă, comparând
revenirea Lui cu strălucirea fulgerului (Matei 24:27). Scriptura declară în mod
clar că cei neprihăniţi şi cei răi vor fi, în acelaşi timp, martori ai venirii Sale.
Ioan a scris: “Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi îl va vedea şi cei ce L-au
străpuns” (Apoc. 1:7), iar Domnul Isus Hristos vorbește despre venirea Sa
astfel: “Toate naţiunile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul Omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă mare” (Matei 24:30).
O reîntoarcere glorioasă. Când Domnul Hristos se întoarce, El vine ca
un cuceritor, cu putere şi cu “slava Tatălui Său, cu îngerii Săi” (Matei 16:27).
Ioan vorbește despre slava revenirii lui Hristos într-un mod dramatic,
înfăţişându-L pe Domnul Hristos călărind pe un cal alb şi conducând oştirile
nenumărate ale cerului. Splendoarea supranaturală a lui Hristos glorificat
este vizibilă (Apoc. 19:11-16).
O revenire fără veste, neaşteptată. Credincioşii care aşteaptă şi
tânjesc după revenirea Lui Hristos, vor fi conştienţi atunci când Domnul se
apropie (1Tes. 5:4-6). Dar pentru locuitorii lumii, în general, Pavel
scria: “Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: pace şi
linişte, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii
peste femeia însărcinată şi nu va fi chip de scăpare” (1Tes. 5:2-3) Ideea lui
Pavel nu este aceea că Domnul Isus va veni în secret, ci aceea că, pentru o
minte lumească, revenirea Sa este tot atât de neaşteptată ca şi aceea a unui
hoţ.

Când în viața noastră avem o viziune, avem parte de următoarele patru lucruri:
1. De pasiune. Ea ne face să ne trezim dimineața și să sărim cu bucurie
din pat pentru că există ceva ce îți place să faci; ceva în care crezi și la
care te pricepi; ceva mai mare decât tine; ceva la care aștepți cu
nerăbdare să ajungi.
2. De motivație. Richard B. Edler scria: „Viața fără pericole te duce, în
general, spre regrete ulterioare. Tuturor ne-au fost date talente și vise.
Uneori, cele două nu se potrivesc. Dar de cele mai multe ori renunțăm
la amândouă înainte să ne dăm seama măcar. Mai târziu, ne trezim că
privim în urmă cu nostalgie la acele vremuri în care ar fi trebuit să
alergăm după visele și talentele adevărate, în virtutea a ceea ce
valorează ele”.
3. De îndrumare. Viziunea ne simplifică procesul de luare a deciziilor.
Tot ceea ce ne apropie de viziunea pe care o avem primește undă
verde; Viziunea scoate la suprafață ceea ce are însemnătate și
îndepărtează tot ceea ce-ți stă de-a curmezișul. Oamenii care nu au o
viziune clară se mișcă încotro bate vântul. Ei au tendința de a pluti în
derivă de la un lucru la altul, de la o situație sau persoană la alta.
4. De scop. A avea viziune e ca și cum ai arunca o privire rapidă asupra
lucrurilor care vor urma. Viața noastră are un scop sigur dat de
Dumnezeu, iar cine eșuează să îndeplinească acest scop, eșuează să
împlinească voia lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca
viziunea noastră să fie și viziunea lui Dumnezeu.

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
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