CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 03/02
- Leviticul 19-21
Marţi, 04/02
- Leviticul 22-23
Miercuri, 05/02 - Leviticul 24-25
Joi, 06/02
- Leviticul 26-27
Vineri, 07/02
- Numeri 1-2
Sâmbătă, 08/02 - Numeri 3-4
Duminică, 09/02 – Numeri 5-6

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

Ps.34:15
Apoc.3:8-10
Ps.145:17-20
1 Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8
Isaia 30:23
Ps.124

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

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
02 Februarie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Vineri, 07 februarie – Grămadă Costel

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
CARMEN BOTA – MISIONAR ÎN ASIA
Să crească în cunoașterea lui Isus, în dragoste de Dumnezeu și
de oameni
Să fie îmbrăcată cu putere de sus
Pentru călăuzire clară de implicare în sluirea celor care nu au
auzit Evanghelia
Pentru resurse spirituale, emoționale, materiale și cognitive
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ARGEȘ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Pentru plantare de biserici în localitățile Rucăr, Domnești și
Stâlpeni; pentru slujitori în aceste localități

Situat în regiunea Muntenia cuprinde 3 municipii, 4 orașe și 95 de
comune înregistrând o populație de 591.353 locuitori.

Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Diacon, Vasile Boștiog
Sărbătoarea Bisericii: Cina Domnului

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

Predică: Boștiog Vasile

DESPRE NĂDEJDE
Pericolul degradării spirituale (Ex. 32:1-6)

1. Pericolul de a lua-o înaintea voii lui Dumnezeu (v. 1)
a. A aștepta voia lui Dumnezeu (v. 1; Ps. 37:7)
b. A acționa conform voii Lui (Num. 14:3; cf. v. 40)
c. Alegerile corecte în viață sunt doar cele cf. voii Lui (Rom.
12:2)

Cauza tuturor bunurilor este nădejdea credinței.
Cine își pierde nădejdea în Dumnezeu, acela Îi aduce cea mai mare vătămare,
tăgăduind că El este iubire, milă și putere.
Cel ce nădăjduiește este bogat cu mult înainte de a avea bogăție.
Nimic nu face sufletul mai bun, ca nădejdea în cele viitoare, trimițându-și
acolo bogățiile.
Nădejdea nu lasă să se răstoarne corabia vieții noastre.

2. Pericolul de a fi influențat negativ de alții (v. 2)
a. Ex. lui Adam, Ahab, Solomon
b. Negativ înseamnă tot ce e impotriva Legii divine
c. Necesitatea mentalității (perspectivei) spirituale (Rom. 8:5)

3. Pericolul de a fi un ghid dăunător pentru alții (v. 2)
a. prin oferirea soluțiilor conform dorințelor lor (v. 2)
b. prin acceptarea propunerilor rele

4. Pericolul de a trăi doar după cele vizibile (v. 4)

Nădejdea în Dumnezeu lărgește inima, pe când îngrijorarea o ingustează.
Căci după cum ancora atârnată de corabie nu o lasă să fie purtată în toate
părțile, chiar de ar clătina-o mii de vânturi, tot așa și nădejdea.
Nădejdea creștină este dorul și așteptarea cu încredere a împlinirii tuturor
bunătăților făgăduite de Dumnezeu omului care face voia Lui, fiindcă
Dumnezeu este credincios în tot ce făgăduiește.
Adu-ți aminte de Impărăția Cerurilor, pentru ca amintirea ei să te atragă câte
puțin spre căutarea ei.
Nădejdea noastră în viitor este tot atât de sigură, ca și o întâmplare petrecută
în trecut.

a. a prefera lucrurile vizibile mai mult ca cele spirituale ( 2 Cor.
4:18)
b. a atribui creaturii identitatea Creatorului (Rom. 1:23)

09 FEBRUARIE 2014
ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ ȘI ELECTIVĂ

Sunt două tipuri de oameni: păcătoși care se consideră sfinți, și sfinți care
se consideră păcătoși. Tu din care categorie faci parte?

Prezența Dvs este importantă!
Vă așteptăm cu drag!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ÎNȚELEPCIUNE, CĂLĂUZIRE, INSPIRAȚIE, BINECUVÂNTARE!

