CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 30/05
- Iov 13-16
Marţi, 31/05
- Iov 17-20
Miercuri, 01/06 - Iov 21-24
Joi, 02/06
- Iov 25-30
Vineri, 03/06
- Iov 31-34
Sâmbătă, 04/06 - Iov 35-38
Duminică, 05/06 – Iov 39-42

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

Deut.8:7
Prov.16:20
Ps.124:7-8
1Ioan 5:11-12
Mica 7:18-19
Iacov 1:12
Efes. 1:3-6

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
29 Mai 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI

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
Dimineața predică: Brumă Octavian

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

NU NEGLIJA TIMPUL TĂU CU DUMNEZEU

Lucrările mărețe ale lui Dumnezeu în viața noastră

„…făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!” (Psalmul 119:38)

Lucrurile se anunţau triste pentru copiii din orfelinatul din Ashley Downs,
condus de George Miuller. Era vremea micului dejun şi nu era nimic de
mâncare. O fetiţă a unui bun prieten de al lui George Miuller era în vizită.
Miuller a luat-o de mână şi i-a spus: „Vino să vezi ce va face Tatăl nostru". În
sala de mese, mesele lungi erau deja aşezate, cu farfuriile şi cănile pe ele. Nu
numai că nu era mâncare în cămările orfelinatului, dar nu erau nici bani în
fondurile casieriei.

Cuvântul „făgăduinţă” implică devotare totală faţă de o persoană dându-i timpul şi atenţia ta, bucurându-te de compania ei, căutând să-i
faci pe plac şi făcând din ea o prioritate în viaţa ta. Acesta ar trebui să
fie scopul timpului nostru zilnic cu Dumnezeu. Există însă două
capcane pe care trebuie să le depistăm şi să le evităm:
1) Egoismul. Dumnezeu a promis că ne va binecuvânta, dar dacă
dorim să căutăm doar binecuvântarea Lui în loc să dorim să avem o
relaţie cu El, devenim orientați spre noi înșine în loc să ne orientăm
spre Hristos. Ne putem ruga până la epuizare, dar anumite lucruri nu
le vom primi de la Dumnezeu, dacă nu suntem suficient de maturi
pentru a le face faţă. Avraam şi-a dorit un fiu mai mult ca orice în
viaţă. Şi Dumnezeu i l-a dăruit. Cu toate acestea, când Dumnezeu i-a
cerut să-şi aducă fiul ca jertfă, el nu a şovăit. Avraam a dovedit că nu
iubeşte pe nimeni mai mult decât pe Dumnezeu şi de aceea Dumnezeu
i-a promis că-l va binecuvânta şi că-i va înmulţi tot ce are (Genesa
22:17). Avraam a devenit unul dintre oamenii cei mai de succes din
generaţia sa, dar adevărata sa faimă a venit din faptul că Dumnezeu l-a
numit „prieten” (Isaia 41:8).
2) Faptul de a fi prea ocupat. Unul dintre pericolele pe care le
întâmpini în viața ta de creștin este acela de a nu reuşi să-ţi faci timp să
te închini înaintea Lui. Psalmistul a spus: „Daţi Domnului slava cuvenită
Numelui Lui!” (Psalmul 29:2). Cuvântul „cuvenit” înseamnă „pe care o
merită”. Când Ioan a văzut mulţimile din cer care îl lăudau pe
Dumnezeu, aceştia cântau: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să
primeşti slava, cinstea şi puterea” (Apocalipsa 4:11). Aşa că, nu lăsa să
treacă o zi fără să îi dai închinarea ta Dumnezeului care merită.

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 29-04 iunie, să ne rugăm pentru:

Iran

Miuller s-a rugat: „Dragă Tată, Iţi mulţumim pentru ceea ce ne vei da de
mâncare". Imediat s-a auzit o bătaie la uşă. Când au deschis uşa, în prag era
brutarul din localitate. „Domnule Miiller, a spus el, nu am putut dormi astă
noapte. Cumva mi-am dat seama că nu aveţi pâine pentru micul dejun, aşa că
m-am sculat la ora 2 şi am copt pâine proaspătă. Iat-o." Miuller i-a mulţumit
şi a dat slavă lui Dumnezeu. Curînd o nouă bătaie la uşă. Era lăptarul. I se
rupsese căruţa chiar în poarta orfelinatului. A spus că doreşte să dea laptele
pentru copii pentru ca să-şi poată goli căruţa şi s-o repare.
Cum de s-a putut ruga George Miuller cu atâta încredere? Pentru că văzuse de
multe ori până atunci cum Dumnezeu purtase de grijă copiilor. C. H.
Spurgeon a spus odată: „Nu ne putem imagina că El care ne-a ajutat în şase
necazuri, ne va lăsa în al şaptelea". Când ne uităm în urmă şi vedem cum nea purtat Dumnezeu de grijă, credinţa ni se întăreşte. Cel care asigură micul
dejun orfanilor nu ne va dezamăgi în încrederea noastră în El.

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

