CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 09/12
- Coloseni 1-4
Marţi, 10/12
- 1 Tes. 1-5
Miercuri, 11/12 - 2 Tes. 1-3
Joi, 12/12
- 1 Timotei 1-6
Vineri, 13/12
- 2 Timotei 1-4
Sâmbătă, 14/12 - Tit și Filimon
Duminică, 15/12 – Evrei 1-4

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

Ps.145:14
Ps.37:5
1 Ioan 2:5
2Corint.13:11
Ps.50:15
Matei 7:8
Ioan 5:24

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

Joi, 12 Decembrie – Gheorghe Georgiana

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
08 Decembrie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

DESPRE DĂRNICIE (II)
„Duhul Sfant este factorul de baza cand este vorba de darnicie. Aceasta
lucrare este o problema de inima, nu de buzunar.”
„Dumnezeu nu trece prin crize financiare, singura Lui problema este ca își
tine banii in buzunarele noastre!”
„Daca nu esti darnic dintr-un castig modest, nu vei fi darnic nici in
bogatie.”
„Cine strange bani isi umple buzunarele, cine ii daruieste, isi umple
inima.”
„Dărnicia este singura dovadă că ai biruit lăcomia!”
„Poţi dobândi prin dărnicie ceea ce nu poţi cumpăra cu bani.”

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Prezbiter, Nicu Sandu
Studiu biblic: Tavy Brumă

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

Predică – Nicu Sandu

Credința întemeiată pe puterea lui Dumnezeu
1 Corinteni 2:5
1. Este întemeiată pe Isus Hristos (v. 2)

RODIREA ÎN DĂRNICIE (II)

Motive pentru a da zeciuială

a. Isus Hristos a fost pus pe cruce (1 Cor. 1:18; Gal. 6:14)
b. Isus Hristos a fost răstignit (Gal 2:20)
c. Isus Hristos a înviat (Filipeni 3:10)

2. Este întemeiată pe Duhul Sfânt (v. 4)
a. Duhul Sfânt vorbește (FA 13:2)
b. Duhul Sfânt gândește (FA15:28)
c. Duhul Sfânt te oprește (FA 16:6)
d. Duhul Sfânt toarnă dragoste (Rom. 5:5)
e. Duhul Sfânt înnoiește (Tit 3:5)

3. Este întemeiată pe evanghelia lui Dumnezeu (v. 1)
a. Ea este evanghelia Fiului lui Dumnezeu (Rom. 1:9)
b. Ea este evanghelia păcii (FA 10:36)
c. Ea este evanghelia harului (FA 20:24)

Zeciuiala înseamnă să oferi Domnului a 10-a parte din tot venitul lunar
1. Ofer zeciuiala pentru că este partea Domnului
Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor,
este a Domnului Lev 27.30
2. Ofer zeciuială pentru că este o poruncă divină
Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea
Maleahi 3.10
3. Ofer zeciuială pentru că Isus a confirmat această datorie
Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din
mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege:
dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu
le lăsaţi nefăcute. Matei 23:23
4. Ofer zeciuială pentru că este o dovadă a părtăşiei
Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de
ajutoare pentru sfinţi. 2Corinteni 8.4
5. Ofer zeciuală pentru că este o expresie a credincioşiei
Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi:
„Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.Sunteţi blestemaţi,
câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Maleahi 3:8-9
6. Ofer zeciuială pentru că este o condiţie a binecuvântării
Aduceti zeciuieliile...şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor,
şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru voi
pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va
fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. Maleahi 3.10
Pune-l pe Dumnezeu la încercare oferind zeciuiala”

