CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 07/09
- Ezechiel 41-43
Marţi, 08/09
- Ezechiel 44-46
Miercuri, 09/09 - Ezechiel 47-48
Joi, 10/09
- Daniel 1-3
Vineri, 11/09
- Daniel 4-5
Sâmbătă, 12/09 - Daniel 6-8
Duminică, 13/09 – Daniel 9-12

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

Ps.92:10, 12-15
Ps.85:9
Ps.125:1-2
Isaia 41:10
Ps 37:28
Isaia 60:19-20
Ps.37:39-40

„Caracterul unui om nu se arată în momentele de
confort, ci în cele de schimbări și controverse”.
(Martin Luther King)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
GEORGE ȘI ANDREEA B. - INDIA
Puterea Duhului Sfânt peste ei; în India sunt peste 330 milioane
de zei;
Sensibilitate culturală ca să se apropie mai mult de ei și să
înțeleagă nevoile lor sufletești;
Finanțe pentru misiune
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL MUREȘ
Prin harul lui Dumnezeu, biserica să crească;
Să se manifeste puterea Duhului și credincioșii să fie mărturie;
Unitate între biserici, între slujitori și între etniile din județ
(români, maghiari etc.);

Situat în Transilvania, cuprinde 2 municipii, 4 orașe și 90 de comune,
înregistrând o populație de 531.380 locuitori, din care 9361 sunt
credincioși penticostali.
Târgu Mureș este reședința de județ cu o populație de 150.041 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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: prezbiter, Nicu Sandu

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

DE CE SĂ LUĂM CINA DOMNULUI?

VIATA DORITĂ DE DUMNEZEU PENTRU TINE
„Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă
paşii” (Proverbe 16:9)

Marcu 14:22

Iată trei adevăruri importante care te pot ajuta să te bucuri de viaţa pe
care Dumnezeu doreşte s-o trăieşti:

1. Pentru ca să ne aducem aminte de suferințele lui Hristos – v. 22

1) Crede că Dumnezeu doreşte să izbuteşti. Scapă de ideea nebiblică
conform căreia viaţa aceasta nu are nici o valoare. Dumnezeu are o

a. Prin suferință Dumnezeu ne desăvârșește (Evr. 2:10)
b. Suferințele sunt spre mântuirea noastră (Isaia 38:17)

lucrare specială pentru tine – aici şi acum (Ieremia 29:11). Poate întrebi:
„Ce defineşte succesul?” Răspuns: împlinirea treptată a unui scop dat de
Dumnezeu, ceea ce duce la un sentiment de bine referitor la propria ta
persoană. „Să păziţi, deci, cuvintele legământului acestuia, şi să le

2. Pentru că îi mulțumim lui Dumnezeu – v. 23
a. Prin mulțumire Dumnezeu ne întărește (1 Tim. 1:12)
b. Prin mulțumire Dumnezeu ne ajută să sporim (Col. 2:7)

împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face” (Deuteronom 29:9).
2) Consultă-L pe Dumnezeu înainte de a-ţi stabili scopuri. Biblia
spune: „Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi
îndreaptă paşii” (Proverbe 16:9). Dacă eşti în continuu tensionat şi confuz,
înseamnă că te afli pe calea greşită. Întoarce-te şi consultă-L pe
Dumnezeu; ce ţi-a spus El să faci? Voia Lui este să reuşeşti în următoarele

3. Pentru că ne aducem aminte de legământul sângelui Său - v. 24

şase domenii: a) spiritual; b) relaţional; c) fizic; d) mental; e) social; f)

a. Prin sângele Lui avem pace cu El (Col. 1:20)

financiar. „Tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3).

b. Prin sângele Lui am fost apropiați (Ef. 2:13)

3) Investeşte în tine însuţi. „Cu tot ce ai, dobândeşte priceperea” (Proverbe
4:7). Dacă eşti dispus să cheltuieşti bani la restaurante scumpe, dar nu pe cărţi
bune, viitorul îţi este deja stabilit. Şi prima carte în care trebuie să investeşti
este Biblia, Ioan scrie: „şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Asta înseamnă
că de fiecare dată când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu, depozitezi în tine mai
mult din Dumnezeu. Gândeşte-te cum lucrul acesta îţi afectează viaţa! Cultivă
un spirit capabil să înveţe. „Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa”
(Proverbe 1:5). Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu doreşte s-o trăieşti.

4. Pentru că noi așteptăm venirea lui Hristos – v. 25
a. Trebuie ca stăpânul să ne găsească veghind (Luca 12:37)
b. Trebuie să fim fără vină în ziua venirii Lui (1 Cor. 1:8)

