CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 17/03
- Judecători 17-19
Marţi, 18/03
- Judecători 20-21
Miercuri, 19/03 - Rut 1-4
Joi, 20/03
- 1 Sam. 1-3
Vineri, 21/03
- 1 Sam. 4-7
Sâmbătă, 22/03 - 1 Sam. 8-12
Duminică, 23/03 – 1 Sam. 13-14

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

Gen. 49:25-26
Ps.95:7
Evrei 13:5
Isaia 53:4-5
Ps.37:39.40
Iacov 1:17
Prov.3:25-26

Miracolul iertării
Frederick Buechner scria următoarele: când cineva îţi face rău,
nu tu eşti cel care trebuie să sufere zvâcnetul umilitor al unei
conştiinţe vinovate. Când ierţi pe cineva care ţi-a făcut rău, eşti scutit
de efectul usturător al amărăciunii şi mândriei rănite de ambele
părţi. Iertarea înseamnă libertatea de a avea din nou pace cu tine
însuţi şi de a te simţi din nou bine în prezenţa celuilalt.
SĂ NE RUGĂM PENTRU
LIDIA BURDUHOS – MISIONAR ÎN TURCIA

-

-

Călăuzirea Duhului Sfânt
Protecție și sănătate spirituală, emoțională, fizică
Resurse financiare pentru misiunea din Turcia
Înlăturarea duhului de frică care îi stăpânește pe musulmani,
pentru a putea veni la Hristos
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BRAȘOV
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Instruirea slujitorilor în cadrul școlilor biblice existente în cele
trei zone ale comunității
Evanghelizarea județului

Situat în sud-estul Transilvaniei, cuprinde 4 municipii, 6 orașe și 48 de
comune înregistrând o populație de 505.442 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
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: Studenți ITP

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

STRĂLUCIND CA NIȘTE LUMINI ÎN LUME
Filip.2.12-16
Lumea = neam ticălos și stricat
Cum putem străluci ca niște lumini în mijlocul unui neam ticălos și stricat ?
I. FIIND PERSEVERENȚI ÎN MÂNTUIREA NOASTRĂ – v.12
1. în ascultare – de Dumnezeu …. de Cuvântul Său…
ascultarea face mai mult decât jertfele - 1Sam.15:22
- acultători în totul 2Cor.2:9
- totdeauna – Filip 2:12
2. cu frică și cutremur
- Când oamenii vedeau lucrările lui Dumnezeu erau plini de frică și
slăveau pe Dzeu. Lc.7:16;
- Stare de supunere și evlavie – Fapte 2:43
3. în orice vreme – ”nu numai când sunt de față…”
II. LUCRÂND ÎN TOATE FĂRĂ CÂRTIRI SAU ȘOVĂIELI – v.14
Cârtirea și șovăirea nu au ce căuta la un om credincios
- pornește dintr-o inimă nemulțumitoare
o cu privire la oameni, lucruri, situații…
 fratii lui Iosif – Gen.37:8,10
 Maria, sora lui Moise -Num.12 :1-2
Șovăirea / nehotărârea - Iacov 1:8
- aceștia sunt oamenii căldicei – din bis Laodicea – Apoc.3:15-16
Dumnezeu pedepsește cârtirea – Num.12:8-10; 16:32-35
Pe cei căldicei îi leapădă – Apoc.3:16
Să facem toate lucrurile fără cârtiri și șovăieli :
1. Ca să fiți fără prihană și curați – v15
2. Ca să fiți copii ai lui Dumnezeu – v.15b
a. Matei 5:44-45
3. Ca să fiți fără vină – v.15c
III. ȚINÂND SUS CUVÂNTUL VIEȚII
A ținea sus Cuvântul înseamnă a-l pune la loc de cinste, a-i acorda importanță.
Cum ?
1. Cunoscându-l – Osea 6:3
a. Un credincios va dori întotdeauna să cunoască Cuvântul lui Dzeu
2. Împlinindu-l – Iacov 1:25 – ”împlinitori cu fapta”
3. Propovăduindu-l – Mc.16:15 - ”…propovăduiți la orice făptură”
4. Proclamându-l ca pe un Cuvânt viu – Evrei 4:12
a. Care transformă vieți
b. Care Invață, mustră, îndreaptă, dă înțelepciune în neprihănire
2Tim.3:16

Cugetări spirituale despre pace
Pacea este mama iubirii, legătura unirii și dovada sigură a minții curate
Pacea și bucuria sunt ale celui care privește fața Domnului
Pacea întemeiată pe adevăr, dreptate și dragoste este cel mai mare bine social
pentru oameni și popoare
Pacea între frați este voința lui Dumnezeu, bucuria lui Hristos; este
desăvârșirea sfinților, regula dreptății, învelitoarea adevărului, păzitoarea
vieții curate.
Dacă făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu, potrivnicii sunt fii ai
diavoluilui
Orice nenorocire este suportabilă, dacă este amestecată cu binele păcii
Cea mai desăvârșită dintre toate binecuvântările este pacea
Păzește pacea cu sufletul, căci atunci cerul și pământul vor avea pace cu tine
Chiar dacă n-ar mai urma nici o răsplată pentru omul pașnic, pacea însăși ar fi
îndestulătoare
Unde nu este pace, acolo nu este nici Dumnezeu
Ne-ai făcut, Doamne, pentru Tine. Și sufletele noastre nu găsesc odihnă până
nu se odihnesc în Tine!
Dumnezeu dă pacea în așa măsură, că pe ea să n-o aibă fiecare numai pentru
sine, ci din prisosința cea bogată să dea și acelora care n-o au.
Bunul păcii este așa de mare, încât în lucrurile pământești și muritoare nu se
obișnuiește să se audă ceva mai fermecător, nici să se dorească ceva mai mult,
nici să se descopere ceva mai bun ca pacea
Pacea este asemenea pâinii, care în mâinile ucenicilor Domnului crește prin
frângere și împărțire.

