CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 30/06
- Prov. 1-3
Marţi, 01/07
- Prov. 4-7
Miercuri, 02/07 - Prov. 8-11
Joi, 03/07
- Prov. 12-14
Vineri, 04/07
- Prov. 15-17
Sâmbătă, 05/07 - Prov. 18-20
Duminică, 06/07 – Prov. 21-23

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

Deut.18:13-16
Isaia 27:2-3
Naum 1:7
Ps.55:22
Isaia 62:2-3
Ps.3:4
2 Petru 2:9

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Sâmbătă, 5 iulie – Toader Maria

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
RAMADAN – POSTUL ISLAMIC
Ca musulmanii să își dea seama că postul lor e în zadar,
deoarece este făcut altfel decât prin crucea de pe Calvar.
Ca Dumnezeu să îi ajute să descopere că nu prin fapte ale
neprihănirii suntem mântuiți, ci doar prin credința în harul lui
Dumnezeu
SĂ NE RUGĂM PENTRU HUNEDOARA
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 Transilvania, cuprinde un municipiu, 14 orașe și 55
de comune înregistrând o populație de 396.253. Municipiul Hunedoara
este reședința de județ cu o populație de 68.608 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
29 Iunie 2014

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

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Brumă Octavian

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

Predică: Tavy Brumă

Idealuri fără viziune
PARTASIA CU DUMNEZEU

- partasia la nivel personal
Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie sa fie familiar cu acest fel de
partasie si sa il creasca, sa il
dezvolte.
A avea partasie cu Tatal si cu Fiul Sau Isus Hristos inseamna CA
SUNTEM:
1.Partasi Fiului si jertfei Sale
Aspectul initial al acestei partasii :
Ioan 6: 30-35; 47-58
Ioan 14: 21-23
Aspectul continuu al acestei partasii : 1 Cor 1:8,9
2. Partasi naturii Dumnezeiesti
Statut de fii ai lui Dumnezeu: (Romani 8:16 )
Realitate Duhovniceasca: (1 Corinthians 6:19,20)
3. Partasi binecuvantarilor ceresti si pamantesti Efeseni 3. 3-12
- ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântãri duhovnicesti, v.3
- În El, Dumnezeu ne-a ales v.4
- ne-a programat pentru infiere v.5
- avem rascumpararea si iertarea pacatelor v.7
- suntem mostenitori v.11
4. Partasi suferintelor lui Hristos Filipeni 3.10
- Duhul Domnului se odihneste peste cei prigoniti 1. Petru 4.14
Incheiere
Cu cat vei fi mai mult in partasie cu Domnul, cu atat mai mult TE VEI
DIFERENTIA DE LUME;
implicit vei fi urat, marginalizat de lume... si asta e bine, inseamna ca esti
pe calea cea dreapta!

Unde nu este viziune, poporul este fără frâu.
Proverbe 29:18
Există o diferenţă între un ideal şi o viziune. Idealul nu are inspiraţie morală,
dar viziunea are. Oamenii care se dedică idealurilor rareori fac ceva.
Concepţia cuiva despre divinitate poate fi folosită pentru a justifica neglijarea
deliberată a datoriei sale.
Iona a raţionat că, întrucât Dumnezeu era un Dumnezeu al dreptăţii şi al
îndurării, totul va fi în regulă. Eu pot avea o concepţie corectă despre
Dumnezeu şi tocmai acesta poate fi motivul pentru care nu îmi fac datoria.
Dar acolo unde este viziune, este şi o viaţă integră, deoarece viziunea dă
stimulent moral.
Idealurile ne pot duce la ruină.
Fă-ţi un inventar din punct de vedere spiritual şi vezi dacă ai numai idealuri
sau ai viziune.
„Dar căutarea omului trebuie să depăşească înţelegerea lui, altfel, pentru ce
este cerul?”
„Unde nu este viziune…” O dată ce-L pierdem din vedere pe Dumnezeu,
începem să fim nepăsători, dăm la o parte anumite restricţii, dăm la o parte
rugăciunea, dăm la o parte viziunea lui Dumnezeu în privinţa lucrurilor mici şi
începem să acţionăm din proprie iniţiativă.
Dacă ne hrănim cu ceea ce au produs mâinile noastre, dacă facem lucruri din
propria noastră iniţiativă, fără a aştepta ca Dumnezeu să intervină, suntem pe
cărarea care duce în jos, am pierdut viziunea. Este atitudinea noastră de astăzi
o atitudine ce izvorăşte din viziunea pe care am primit-o de la Dumnezeu?
Aşteptăm noi ca Dumnezeu să facă lucruri mai mari decât a făcut vreodată?

