CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/04
- 1 Sam 30-31
Marţi, 02/04
- 2 Sam. 1-3
Miercuri, 03/04 - 2 Sam. 4-6
Joi, 04/04
- 2 Sam. 7-10
Vineri, 05/04
- 2 Sam. 11-13
Sâmbătă, 06/04 - 2 Sam. 14-16
Duminică, 07/04 – 2 Sam. 17-19

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

Isaia 54:17
Fapte 1:8
Ps.49:15-17
Ps.16.11
Isaia 58:13-14
Ps.34:7
Ps.8:3-6

Să nu neglijăm evanghelizarea
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE

„Cand Biserica nu-i mai cauta pe cei pierduti … este pierduta”.

PROGRAMUL SAPTAMÂNII

„Ma tem ca noi nu le-am explicat oamenilor suficient de bine
Evanghelia ca s-o refuze, iar ceea ce au acceptat ei nu este
“evanghelie”.

Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

„Crestinismul a ajuns la noi doar pentru ca altii ca noi ni l-au daruit
prin Evanghelizare”.

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
Apostolică
Filadelfia

ÎN BISERICĂ ȘI ÎN AFARA BISERICII
Doi tineri căsătoriţi din Arkansas au intrat într-o biserică unde se striga și se bătea din palme
pentru Hristos. Şi tinerii noştri încercau din răsputeri s-o convingă pe bunica să meargă şi ea
cu ei la biserică.
„Oh, bunico, ar fi trebuit să îi vezi! Duhul Sfânt era sigur prezent!”
Bunica nu spunea nimic, legănându-se în continuare în balansoar. „Şi ar fi trebuit să îl vezi pe
predicator. Era prins cu desăvârşire: striga cu toată puterea şi oamenii săreau de bucurie,

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Filip Vasile (student ITP - anul III)
Studiu: Rodire în rugăciune

lăundându-L pe Domnul! Era incredibil!”
Bunica se legăna înainte, în tăcere.
„Bunico, chiar nu îţi place biserica noastră? Nu ai spus nimic până acum!” În sfârşit, bunica a

SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură

deschis gura şi le-a spus: „Drăguţilor, uitaţi care e treaba: nu mă interesează cât de tare
strigă, cât de sus sar, ci numai ce fac atunci când ajung din nou pe pământ. Asta contează cu
adevărat.”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Rugați dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
(Mat. 9:36)

Înnoirea minţii într-o lume fără minte
"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
înnoirea minţii voastre." Romani 12:2
Asta înseamnă că gândirea noastră nu trebuie să fie determinată
de tiparele de gândire ale culturii în care trăim, oricare ar fi această
cultură. Aici e vorba să gândim într-un mod creştin în legătură cu orice
lucru. Asta include şi cele mai obişnuite activităţi ale fiecărei zile. Adevărul
este, desigur, că e posibil să gândeşti într-un mod cât se poate de lumesc
chiar şi cu privire la lucrurile spirituale. O semnificaţie aparte pe care o are
pentru noi doctrina revelaţiei este aceea că nu vom ceda sau accepta
compromisuri în probleme morale. Ştiţi cum e ori de câte ori vorbeşti
împotriva vreunui lucru greşit.
Întâi de toate, dacă există un Dumnezeu şi dacă El ne-a creat ca să
avem o părtăşie veşnică împreună cu El, aşa cum ne învaţă Biblia, şi dacă
noi mărturisim că scopul suprem al omului este să-I dea slavă lui
Dumnezeu şi să se bucure împreună cu El pentru totdeauna, atunci vom
privi eşecul, suferinţa, durerea şi moartea altfel decât necreştinii. Pentru
creştin, acestea nu sunt cele mai mari nenorociri. E adevărat, sunt lucruri
rele care ni se întâmplă. Diavolul este duşmanul nostru. Biblia numeşte
moartea "duşman". Păcatul provoacă haos în lume. Dar, vedeţi, astfel de
lucruri nu sunt nenorocirea supremă, dacă eşti creştin.
Lucrurile eterne înclină balanţa în sensul opus. să abordăm
problema din cealaltă perspectivă. Succesul şi plăcerea nu vor fi binele
suprem pentru noi. Nu vom trăi doar ca să avem succes sau să trăim în
plăceri. Succesul şi plăcerea sunt lucruri bune, dar nu se compară cu
cunoaşterea lui Dumnezeu şi petrecerea veşniciei împreună cu El.
"Dacă nu există nimic pământesc pentru care se merită să mori,
există vreun lucru pentru care se merită să trăieşti?" Vedeţi, dacă nu
există nimic pentru care să se merite să trăieşti sau să mori, atunci care e
scopul final al omului? Creştinismul are răspunsul la această întrebare.
Creştinii din trecut îl cunoşteau. Răspunsul este acesta: "Ca să obţină o
înviere mai bună", ni se spune în Evrei. Ce înseamnă de fapt aceste
cuvinte este că contează dacă faci ce e corect. Pentru cine contează?
Contează înaintea lui Dumnezeu. Iar să-i fii pe plac lui Dumnezeu este ce
contează în definitiv. Cine va trăi în felul acesta? Nimeni n-o va face, dacă
creştinii, înaintea tuturor, nu vor începe să gândească ca nişte creştini.

James Montgomery Boice

PUTEREA RUGĂCIUNII
Iacov 5:16-18

I. PUTEREA RUGĂCIUNII ÎN VIAȚA LUI ISUS
-

-

El s-a rugat o noapte întreagă înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici – Luca
6:12-13
După predică adesea se suia pe munte să se roage – Mt.14:23
o Se retrăgea să fie în intimitate cu Tatăl – Mt.14:23 (singur la o parte)
 Era întărit de intimitatea cu Tatăl prin rugăciune
Înainte de răstignire, S-a rugat trei ore în Ghetimani – Mt.26:38-45; Luca
22:41-44

Isus este modelul nostru de rugăciune:
- Să ne rugăm când:
o trebuie să facem alegeri importante.
o Avem de făcut lucruri importante
o Când suntem încefcați

II. PUTEREA RUGĂCIUNII ÎN VIAȚA CREDINCIOSULUI
1. Rugăciunea deschide ochii inimii (minții) - Ef.1:17-19
- Poți pricepe:
o care este nădejdea chemării Lui – viața veșnică
o care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți - cerul
o care este nemărginita mărime a puterii tăriei Lui – autoritate absolută

2. Rugăciunea produce biruință – Matei 17:14-21
- Biruința asupra atacurilor duhurilor rele
o Rugăciunea presupune luptă spirituală
- Biruință asupra ispitelor din partea Diavoului
”Rugăciunile mele sunt mai puternice ca diavolul, dacă n-ar fi așa, Luther s-ar fi
simțit de mult altfel. Dacă aș neglija rugăciunea o singură zi, aș pierde mult din
flacăra credinței” – M. Luther
- Rom.15:30

3. Rugăciunea slăbește firea – Rom.6:19-22
- „Cine se roagă nu păcătuiește, cine păcătuiește nu se roagă.”

