CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/12
- 1 Cor. 14-16
Marţi, 02/12
- 2 Cor. 1-4
Miercuri, 03/12 - 2 Cor. 5-9
Joi, 04/12
- 2 Cor. 10-13
Vineri, 05/12
- Galateni. 1-3
Sâmbătă, 06/12 - Galateni 4-6
Duminică, 07/12 – Efeseni 1-6

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

Matei 21:22
Prov.29:25
Ex.33:14
1Împ.8:56
Isaia 60:20
Ps.121:8
Prov 11:25

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul celor ce își
serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Sâmbătă, 6 Decembrie – Nicu Sandu

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
NICOLETA LAVINIA TOMESCU - INDIA
Obținerea vizei pe termen lung
Înțelepciune și călăuzire în lucrarea pe care o face: educație
creștină, consiliere spirituală și plantare de biserici
Eficiența lucrării în echipă
Călăuzire divină pentru liderii de grupuri
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL TIMIȘ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât în județ cât și în zonele mai puțin evanghelizate

Situat în vestul țării, cuprinde 5 municipii, 10 orașe și 89 de comune
înregistrând o populație de 677.926 locuitori. Municipiul Timișoara
este reședința de județ cu o populație de 304.467 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
30 Noiembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
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)
.

Pastor, Costel Grămadă
CUM ÎȚI POȚI MENȚINE PĂRTĂȘIA CU DUMNEZEU?
1Ioan 1:3-7

Când stăm în părtășie, DUMNEZEU LUCREAZĂ!

Părtășia intimă cu Dumnezeu ( koinonia) este elementul de bază al mântuirii și al vieții
veșnice – Ioan 17:3
- Dumnezeu are inițiativa de a te invita la o relație de dragoste.
- Părtășia cu Dumnezeu este o experiență a prezenței Sale
Menținerea părtășiei cu Dumnezeu nu se produce la întâmplare. Este nevoie și de aportul tău.

Câteva moduri prin care putem menține părtășia cu Dumnezeu:
I. IUBINDU-L PE DUMNEZEU CU ÎNTREAGA FIINȚĂ

DUMNEZEU

ÎNTR-UN

MOD

REAL

apostolii cand au fost amenintati de autoritati pentru faptele pe care Dumnezeu le-a
spus sa le faca. Stând în părtășie ei au făcut următoarele lucruri:

L-au adus pe Dumnezeu pe scena. “Doamne, uita-Te la amenintarile lor” (Fapte
4:29). Ai vorbit despre aceasta cu Dumnezeu? Daca nu este o problema prea mare
pentru a te ruga, atunci este prea mica pentru a fi o povara! Dumnezeu trebuie sa fie
prima persoana cu care discutăm, nu ultima. Rugaciunea este usa prin care El

II. SUPUNÂNDU-NE CONDUCERII SUVERANE A LUI DUMNEZEU
Dumnezeu este Stăpânul
Datorită iubirii Lui desăvârșite față de tine, El pretinde ascultare absolută
- Aceasta se dovedește prin loialitate și devodament
Părtășia cu Dumnezeu poate fi întreruptă:
- când stăpânește eul; de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu
1 Cor.2:16 – Având ”gândul lui Hristos” vom reuși să ne supunem domniei lui Dumnezeu.

PE

Duhul Sfant” (Fapte 4:31)

Te simti cumva atacat? Daca este asa, observă patru lucruri pe care le-au facut

Mt.22:37-38 – Cea dintâi și cea mai mare poruncă
Dacă Îl iubești pe Dumnezeu, vei asculta de El – Ioan 14:21-24
Dacă-L iubești pe Dumnezeu, îți vei iubi și fratele – 1 Ioan 4:21; 5:3
Dacă părtășia cu Dumnezeu este bună – dacă-l iubești cu toată ființa ta, vei fi în stare să-ți
iubești chiar și dușmanii
Părtășia poate fi amenințată de orice lucru care te face să-ți părăsești dragostea dintâi
(Apoc.2:1-7)
Lucruri care întrerup părtășia cu Dumnezeu (1Ioan 2:15-16):
Lăcomia este foarte periculoasă - Efes 5:5; 1 Ioan 3:17
Părtășia ta rea cu alții va reflecta părtășia ta întreruptă cu Dumnezeu

III. CUNOSCÂNDU-L
PERSONAL

“Dupa ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunati; toti s-au umplut de

intervine in situatia noastră, dar trebuie sa-L invităm inauntru.

S-au rugat pentru o credinta mai mare. “Doamne, uita-Te la amenintarile lor”
(Fapte 4:29). Este nereaiist sa astepti sa primesti raspuns la toate intrebarile tale si sa
ȘI

Părtășia cu Dumnezeu se bazează pe experiența ta cu El.
Trebuie să te întâlnești personal cu Dumnezeu, altfel vei deveni pasiv și apatic
Trebuie să te întâlnești continuu cu Dumnezeu, altfel părtășia ta cu El se va răci
Numai o întâlnire personală cu Hristosul cel viu va avea ca rezultat o părtășie eficientă.
- Întâlnirea lui Saul pe drumul Damascului – Fapte 9

crezi ca toate temerile tale vor disparea. Teama si credinta vor fi mereu la lucru in
viata ta. Daca doresti sa fii un invingator, invata sa-ti infometezi teama si hraneste-ti
credinta (Romani 10:17).

Au asteptat ca Dumnezeu sa intervina. “intinde-ti mana” (Fapte 4:30). Ucenicii au

IV. ÎNCREZÂNDU-NE PE DEPLIN ÎN DUMNEZEU

trecut printr-o furtuna naprasnica impreuna cu Domnul Isus asa ca stiau ce poate sa

Trebuie să ai încredere că Duhul Sfânt va face acele lucruri pe care numai Dumnezeu le poate
face. Isaia 31:1 – În greutăți, Israel s-a îndreptat pentru ajutor mai degrabă spre Egipt decât
spre Domnul
Când te încrezi în alte lucruri decât în Dumnezeu, pentru a realiza lucrarea Lui, părtășia ta cu
El se va întrerupe.
Duhul Sfânt îți dă putere să menții părtășia cu Dumnezeu.
Dumnezeu te cheamă să fii părtaș lucrării Sale....
- trebuie să depinzi în toate privințele de puterea Sa. – Ioan 15:5
Prezența Sa creează și menține părtășia și El aduce rod durabil prin oamenii ascultători și de
încredere.
Ps. 5:11; 31:14; 56:4

faca: “Cand se ingana ziua cu noaptea; Isus a venit la ei, umbland pe mare” (Matei
14:25). El este disponibil pe tot parcursul nopții și al zilei, in fiecare zi; tot ce trebuie
sa faci este sa-L chemi!

Toti au fost umpluti de Duhul Sfant (Fapte 4:31). Iata care a fost cheia: ei au fost
inflacarati si calauziti de Duhul Sfant. Este bine sa ne folosim darurile atata timp cat
ne sprijinim doar pe Dumnezeu!

