CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/03
- Judecători 14-16
Marţi, 17/03
- Judecători 17-19
Miercuri, 18/03 - Judecători 20-21
Joi, 19/03
- Rut 1-4
Vineri, 20/03
- 1 Samuel 1-3
Sâmbătă, 21/03 - 1 Samuel 4-7
Duminică, 22/03 – 1 Samuel 8-12

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

Mt.6:33
Gen. 49:25-26
Ps.95:7
Evrei 13:5
Isaia 53:4-5
Ps.37:39.40
Iacov 1:17

„Cel ce umblă în frica de Dumnezeu, chiar dacă trăieste în
mijlocul oamenilor răi, nu se teme. El are înlăuntrul său
frica de Dumnezeu şi poartă arma nebiruită a credinţei cu
care poate să le împlinească pe toate, chiar şi pe cele ce
par grele şi cu neputinţă celor mulţi”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
APME
Trimiterea și susținerea în parteneriat cu bisericile locale, a cel
puțin 200 de misionari români pe termen lung
O bună colaborare cu bisericile din România
Călăuzire și viziune în lucrarea de misiune și evanghelizare
Dumnezeu să pregătească oameni devotați care să ducă
Evanghelia până la marginile pământului

Agenția Penticostală de Misiune Externă a luat ființă în anul 2006 la
inițiativa unui grup de păstori penticostali români preocupați de
evanghelizarea lumii.

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, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Studenți ITP
Seara: Închinare și părtășie

APME este membră cu drepturi depline a PEM (Misiunea Penticostală
Europeană) și membră a World Assemblies of God Fellowship.
APME își dorește să mobilizeze bisericile românești din țară și din
diaspora pentru marele seceriș.

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

TRĂIEȘTE DUPĂ CĂLĂUZIREA DOMNULUI!

MOTIVE BIBLICE PENTRU A UMBLA ÎN FRICA DE
DOMNUL (II)

“Pe cand cautam sa va scriu despre mantuire ... m-am vazut silit sa va scriu ca sa
va indemn sa luptati pentru credinta” (Iuda 3)

- pentru o bună mărturie înaintea oamenilor: Proverbele 31:30
Max Lucado scrie: “Într-o dimineata m-am trezit devreme pentru o intalnire .. si am

- pentru a avea un sprijin tare în El, şi un loc de adăpost la

pus mana pe un pachet de biscuiti. Fiica noastra participase la un targ de prajituri si

Domnul: Proverbele 14:26

m-am gandit ca i-a pregatit pentru mine. Am mancat unul, interesanta textura .. am

- pentru a nu duce lipsă de nimic: Psalmul 34:9

mai mancat unul.. cu cafea era o combinatie interesanta. Am mai luat unul pentru

- pentru a primi de la Domnul un steag, ca să-l înalţam spre

drum si as mai fi luat unul, dar era ultimul. Mai tarziu m-a sunat sotia: “Se pare ca

biruinţa adevărului: Psalmul 60:4

cineva si-a bagat nasul”. “Eu am fost”, am recunoscut eu. “Am mancat biscuiti mai

- pentru ca îngerul Domnului să fie cu noi şi să ne scape din
primejdie: Psalmul 34:7

buni, dar nici acestia nu au fost rai”. “Nu erau biscuiti”, a raspuns ea. “Erau
batoane pentru caini”. Ar fi trebuit sa citesc ce are de spus producatorul si sa nu ma
incred doar in cunostintele mele culinare!

- datorită faptului căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce
porunceşte ia fiinţă: Psalmul 33:8-9

Biblia spune: “Dumnezeu este Acela care lucreaza in voi, si va da dupa placerea

- datorită deşertăcinii în mulţimea vorbelor: Eclesiastul 5:7

Lui, si vointa si infaptuirea” (Filipeni 2:13). Asa ca atunci cand simti ceva in sufletul

- findcă este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa

tau, probabil ca Dumnezeu incearca sa-ti atraga atentia. El a promis ca “Iti va arata
calea pe care trebuie s-o urmezi, te va sfatui, si va avea privirea indreptata

vieţii de acum şi a celei viitoare:1 Timotei 4:8

asupra ta” (Psalmul 32:8). Asa ca trebuie sa asculti de El si de ceea ce spune El!

- pentru că prin frica de Domnul ne abatem de la rău: Proverbe 16:6
- pentru că numai Dumnezeu este sfânt: Apocalipsa 15:4

Iuda spune: “Pe cand cautam .. sa va scriu despre mantuire .. m-am vazut silit sa va

- pentru că la Dumnezeu este iertare: Psalmul 130:4

scriu ca sa va indemn sa luptati pentru credinta”, Iuda dorea sa-si dedice epistola

- pentru că că este rău şi amar să părăseşti pe Domnul şi să n-ai nici
o frică de Domnul: Ieremia 2:19

unui anume subiect, dar Dumnezeu avea alte planuri. Cu un secol in urma, F B
Meyer scrise: “Te gasesti in dificultate in privinta caii tale? Du-te la Dumnezeu ..
obtine calauzire din lumina zambetului Sau sau din norul refuzului sau .. asteapta in

- pentru că mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de

tacere chiar daca totul in jurul tau insista sa iei o decizie imediata sau sa actionezi –

El: Psalmul 85:9

voia lui Dumnezeu va fi limpede; si vei dobandi o noua conceptie despre
Dumnezeu”.

