CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 02/03
- Deuteronom 33-34
Marţi, 03/03
- Iosua 1-4
Miercuri, 04/03 - Iosua 5-7
Joi, 05/03
- Iosua 8-10
Vineri, 06/03
- Iosua 11-13
Sâmbătă, 07/03 - Iosua 14-17
Duminică, 08/03 – Iosua 18-20

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

Ps.9:9-10
Ps.22:24
Prov.1:33
Ps.118:10-17
1Ioan 5:14-15
Ps.92:10, 12-15
2Sam. 7:3

„A cunoaște adevărul este cel mai mare privilegiu de
care se poate bucura cineva în această viață, după
cum adevărul însuși este fără îndoială cea mai mare
comoară pe care o posedă cineva” (A. W. Tozer)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
SECULARISM
-

-

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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Duminică dim. – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

Sistemul de învățământ să fie protejat de atacurile
secularismului
Principiile sănătoase ale Scripturii să nu fie eliminate din viața
publică, ci să aibă un loc de cinste în conducerea statelor lumii
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BOTOȘANI
Finalizarea caselor de rugăciune aflate în construcție
Caracterul creștin al credincioșilor
Copiii bisericilor să aibă parte de o hrană bună spirituală și
trupească

Situat în nordul regiunii Moldova, cuprinde 2 municipii, 5 orașe și 71
de comune, înregistrând o populație de 398.932 locuitori, din care
11.202 sunt credincioși penticostali.
Botoșani este reședința de județ cu o populație de 116.110 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Tavy Brumă
Seara: Închinare și părtășie

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

Predică: Tavy Brumă

BISERICA TREBUIE SĂ AIBĂ MEREU:
De ce sa am frica de Domnul?

Definitie:
Frica de Domnul reprezintă atenţia şi grija omului de a nu păcătui. Ea a fost
pervertită de Satan în a te ascunde de Dumnezeu, în a acţiona sub presiunea
evenimentelor şi a sentimentelor umane (Iov 28:28; Ieremia 2:19)
Cuvantul Frica in Vechiul Testament era folosit cu sensul: teroare, lucru
terifiant (obiect care provoaca frica), respect, reverenta, evlavie
In Noul Testament cuvantul grecesc folosit pentru frica are sensul de groaza,
teroare, sau ceea ce a produs teroarea.
Cartea Proverbe arata importanta fricii de Domnul: care este inceputul
intelepciunii, urarea raului, un izvor de viata, ofera ani vietii si bogatie.
1. Pentru ca Dumnezeu este TATA v.17a
Copiii trebuie sa se teama de parinti Leviticul 19.3
In functie de cum percepem parintii il vom intelege pe Dumnezeu.
In rugaciune ne adresam lui Dumnezeu cu apelativul Tata
Cine il are pe Dumnezeu ca Tata?
1. Este nascut din nou Ioan 3.6
2. Este calauzit de Dumnezeu Rom 8.14
3. Mosteneste cerul Rom 8.17
2. Pentru ca Dumnezeu este Judecator 17b
Orice om va fi judecat de catre Dumnezeu dupa faptele noastre Evr 9.27
Dumnezeu judeca fara discriminare
Dumnezeu va judeca dupa fapte Matei 16.27
Judecata lui Dumnezeu va fi universala – toti oamenii vor fi judecati 2Cor
5.10
3. Pentru ca Dumnezeu este Rascumparator 17c
Dumnezeu ne-a rascumparat din lumea intunericului si ne-a stramutat in
imparatia luminii
Pretul rascumpararii a fost sangele scump al Domnului Hristos
Trebuie sa il respectam pe Dumnezeu pentru ceea ce a facut Dumnezeu pentru
noi.
Concluzie
O persoana sau o Biserica ce umbla in frica de Domnul se dezvolta Fapte 9.31

1. O simplitate frumoasă. Întotdeauna sunt precaut faţă de artificialitate
şi complexitatea religiei. Aş vrea să văd simplitate. Domnul nostru Isus a
fost unul dintre cei mai simpli oameni care a trait vreodată. Pur şi simplu,
nu-L puteai implica în nimic formal. El a spus ce avea de spus la fel de
frumos şi de natural precum cântă o pasăre dimineaţa în copac.
2. O dragoste creştinească radiantă. Îmi doresc să văd o restaurare a
dragostei creştineşti care să radieze în aşa fel încât să fie imposibil să
găseşti pe cineva care să vorbească cu asprime sau fără milă despre cineva
sau cuiva. Aceasta necesită multa chibzuinţa şi multa rugaciune
necontenită. Diavolul ar intra în convulsii. Ar fi atât de supărat şi aşa de
dezamagit că ar sta îmbufnat ani în şir în iadul creat chiar de el. În această
ultimă perioadă de moarte a dispensaţiunii creştine ar trebui să existe un
grup de creştini care să aibă dragoste radiantă, nişte oameni atât de iubitori
încât să nu-i poţi face să vorbească nedrept şi fără milă.
3. Un sentiment de reverenţa plină de umilinţă. Sunt dezamăgit de
faptul că venim la biserică fără sentimentul prezenţei lui Dumnezeu şi fără
sentimentul reverenţei pline de umilinţa. Există religii false, secte
religioase stranii şi secte ale creştinismului care cred că Îl ţin pe
Dumnezeu într-o cutie şi atunci când se apropie de cutia aceea, simt o
reverenţă plină de teamă şi de uimire. Binenţeles că tu şi eu vrem să fim
izbaviţi de un asemenea păgânism sau de o asemenea sectă falsă. Dar am
vrea de asemenea să vedem un grup de oameni care să fie ferm convins că
Dumnezeu este cu ei – nu într-o cutie sau într-un biscuit, ci în mijlocul lor
– să ştie că Isus Cristos este cu adevarat printre ei şi să aibă sentimentul
reverenţei pline de umilintă atunci când se aduna împreună!.
4. O adiere a informalitaţii pline de bucurie. Marele predicator englez
care a fost păstor timp de mulţi ani la capela Westminster din Londra – G.
Chambal Morgan – şi-a lăsat biserica şi s-a dus în Ţara Galilor unde
trezirea era în desfaşurare sub Evan Roberts la începutul secolului. A stat
în acea ţară o vreme şi a absorbit slava ce ieşea de acolo. Am citit predica
care a tinut-o congregatiei lui dupa aceea; a fost cea mai mustrătoare
predică pe care a ţinut-o el vreodată. Le-a spus:,,Cântările voastre sunt
lipsite de bucurie, comportarea şi vorbirea sunt lipsite de bucurie şi nu
aveţi acel avânt şi acea bucurie pe care am văzut-o în Ţara Galilor.” I-a
sfătuit că au nevoie să ajungă într-un punct în care să-I cuprindă acea
adiere a informalitaţii pline de bucurie.
(A. W. Tozer)

