CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 09/03
- Iosua 21-22
Marţi, 10/03
- Iosua 23-24
Miercuri, 11/03 - Judecători 1-3
Joi, 12/03
- Judecători 4-5
Vineri, 13/03
- Judecători 6-8
Sâmbătă, 14/03 - Judecători 9-10
Duminică, 15/03 – Judecători 11-13

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

Ps.125:1-2
Isaia 41:10
Ps 37:28
Deut. 31:8
Prov.10:22
Apoc.2:26-28
Ps.105:24

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
08 Martie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Marți, 10 Martie – Chiosea Mariana
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
FEMEILE MUSULMANE
Semne și minuni în viața femeilor musulmane care trăiesc în
țările musulmane stricte
Oportunități prin care să audă Evanghelia
Protecție pentru cele care au înțeles dragostea lui Hristos și L-au
acceptat ca Mântuitor
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BRĂILA
Pentru implicarea bisericilor în proiectul de evanghelizare și
plantare de biserici
Pentru grupele de copii, de tineri și grupele de misiune
Viziune și unitate între biserici

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde un municipiu, 3 orașe și 40 de
comune înregistrând o populație de 304.952 locuitori, din care 886 sunt
credincioși penticostali.
Brăila este reședința de județ cu o populație de 176.004 locuitori.

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică, Pastor: Costel Grămadă
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)
.

EVA – CEA MAI FRUMOASĂ DINTRE CREAȚII

MOTIVE BIBLICE PENTRU A UMBLA ÎN FRICA DE DOMNUL!

Geneza 2.18-23; 3:20
Despre Eva, de obicei se vorbește negativ pentru că s-a lăsat ispitită de șarpe.
Ce vorbește Biblia despre prima femeie din istorie?

- este porunca, cerinţă de la Dumnezeu pentru om: Deuteronom
6:13: 10:12; Lev. 25:36; Eclesiastul 3:14

Eva - Cea mai frumoasă dintre creații. Ea a avut parte de câteva premiere:
1. Prima femeie – Gen.1:27; Gen.2:22-23
- Proiectată de un Dumnezeu perfect, Eva reflecta perfecțiunea sa divină prin
feminitatea ei.
- Femeia nu este inferioară sau de mâna adoua
- Ca femeie a lui Dumnezeu, fii cea mai bună dintre cele mai bune- Prov.31:29
2. Prima soție
- Eva s-a bucurat de dublul rol de primă-femeie și de primă-soție.
- Eva a fost răspunsul lui Dumnezeu la imperfecțiunea lui Adam
- Eva a fost creată pentru onoare, pentru cea mai măreață poziție din viață,
o să fie slava bărbatului – 1Cor.11.7
3. Prima care a dat greș
- Ea la ascultat pe ispititor... a mâncat din pomul interzis,
- Neascultarea ei de Dumnezeu a schimbat căsnicia ei....casa ei...relația ei cu
Dumnezeu...inima ei
- După această cădere, îl aude pe Adam spunându-i: ”Numele tău va fi Eva, mama
tuturor celor vii – Gen.3:20
o Aceste cuvinte au adus o rază de lumină în viața Evei
o Dând naștere copiilor lui Adam, a devenit mama tuturor generațiilor –
1Cor.11:12
- Eva: din moarte a țâșnit viață....din întuneric, lumină....din sfârșit, început...din
blestem, binecuvântare, din sentința la moarte, speranță pentru viitor.
4. Prima mamă
Declarația ei la prima naștere: ”Am căpătat un om cu ajutorul Domnului” – Gen.4:1
- Eva a știut că a născut cu ajutorul Domnului.
- Ea a fost mulțumitoare
- Ea nu a știu că primul copil avea să devină primul criminal din istoria omenirii
- Eva a suferit multe pierderi. Ea a pierdut:
o Relația perfectă cu Dumnezeu – Gen.3:8
o Fericirea unei căsnicii neprihănite – Gen.3:12
o Lipsa de cunoaștere a răului – Gen.3:22
o Căminul ideal din grădina Edenului – Gen.3:23
o Pe Abel, ucis de Cain – Gen.4:8
o Pe Cain, izgonit de Dumnezeu – Gen.4:24
- Eva a mai născut pe Set, ”Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță! –Gen.4:25
o Set = ”desemnat” de Dumnezeu
o El avea să aducă speranță in inima ei îndurerată,
 pe linia sa genealogică avea să se nască Fiul lui Dumnezeu
 aducând speranță eternă întregii omeniri (Luca 3:38)

- este datoria oricărui om: Eclesiastul 12:13
- ca să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă: Neemia 5:9
- ca să avem o minte sănătoasă: Psalmul 111:10
- ca să nu ne depărtăm de Dumnezeu: Ieremia 32:40
- pentru ca să nu păcătuim: Exodul 20:20
- ca sa ajungem la viaţă, şi să fim feriţi
de nenorocire: Proverbele 19:23
- pentru a fi răsplătiţi: Proverbele 13:13
- pentru a fi iubiţi de Domnul: Psalmul 147:11
- pentru a fi lăudaţi de Domnul: Iov 1:8; 2:3
- pentru a fi fericiţi: Psalmul 112:1; 128:1; Eclesiastul
8:12; Deuteronomul 5:29
- pentru a fi prieteni cu Domnul: Psalmul 25:14
- pentru a fi ferice de noi: Proverbele 28:14
- pentru ca BUNĂTATEA Domnului să fie mare pentru
noi: Psalmul 31:19; 103:11
- pentru ca ÎNDURAREA Domnului să fie mare pt noi: Psalmul
103:13
- pentru ca BUNĂTATEA şi ÎNDURAREA să ţină în veci pentru
noi: Psalmul 103:17
- pentru ca ochii Domnului să privească peste noi, ca să ne
scape sufletul de la moarte şi să ne ţină cu viaţă în mijlocul
foametei: Psalmul 33:18-19
- pentru ca Domnul să ne arate calea pe care trebuie s-o
alegem: Psalmul 25:12

