CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 20/07
- Isaia 20-24
Marţi, 21/07
- Isaia 25-28
Miercuri, 22/07 - Isaia 29-31
Joi, 23/07
- Isaia 32-34
Vineri, 24/07
- Isaia 35-37
Sâmbătă, 25/07 - Isaia 38-40
Duminică, 26/07 – Isaia 41-43

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

Ps.48
1Ioan 1:7,9
Isaia 30:18
Prov.10:22
Apoc. 2:17
Ps.127
Ps.146:5-10

„Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Joi, 23 Iulie – Strâmbeanu Elena
Duminică, 26 Iulie – Gangan Ioana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MUSULMANII DIN ROMÂNIA
Mântuirea musulmanilor care sunt de atâtea sute de ani în
România, dar care au avut parte de atât de pițini evangheliști
care să îi iubească suficient de mult încât să le vestească
Cuvântul cu dragoste;
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL IALOMIȚA
Mai mulți slujitori destoinici cu viziune, înțelepciune și
dedicare;
Lucrarea de evanghelizare și plantare de biserici;
Locuri de muncă (tinerii să nu mai plece din țară);

Ialomița este un juteț în regiunea Muntenia și cuprinde 6 orașe și 57 de
comune, înregistrând o populație de 296.572 locuitori, din care 3728
sunt credincioși penticostali.
Municipiul Slobozia este reședința de județ cu o populație de 43.061
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–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Tavy Brumă

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

De ce nu mai evanghelizam?

CITATE DUHOVNICEȘTI - EVANGHELIZARE

1. Pentru ca suntem goi din punct de vedere spiritual
Ieremia si-a propus sa nu mai predice, dar un foc nu-l lasa - Ieremia 20.9
Suntem superficiali in relatia cu Dumnezeu

Ma tem ca noi nu le-am explicat oamenilor suficient de bine
Evanghelia ca s-o refuze, iar ceea ce au acceptat ei nu este “evanghelie”.

Isus inainte de orice lucrare importanta petrecea un timp in rugaciune

“Meseria mea”, a spus William Carrey, “este sa latesc Imparatia lui
Dumnezeu. Repar pantofi doar ca sa-mi acopar cheltuielile.”

2. Pentru ca nu suntem constienti de valoarea sufletului

Nu exista suficient intunerec in tot universul ca sa biruiasca lumina
unei singure candele.

- Sufletul este mai important decat bogatia lumii - Marcu 8.36-37
-Diavolul este constient de valoarea sufletului de aceea se lupta cu credinciosii

Bunatatea a convertit mai multi oameni decat zelul, elocventa si
inteligenta la un loc.

-Uneori confundam nevoile stomacului cu ale sufletului - Luca 12.13-21

Rugaciunea nu rezolva nimic atunci cand ii cerem lui Dumnezeu sa
faca El ceea ce El nu vrea sa faca decat prin intermediul nostru.

3.Pentru ca nu mai credem in pedeapsa vesnica

Daca mai multi sfinti ar asculta porunca: “Duceti-va!”, atunci mult mai
multi pacatosi ar accepta invitatia: “Vino!”

- In Noul Testament sunt 162 de referinte despre Iad din care 70 au fost descrise
de Domnul Isus

Cand Biserica nu-i mai cauta pe cei pierduti … este pierduta.

96% dintre romani cred in Dumnezeu , 61 % cred in Iad si 54% cred in existenta
Diavolului

Pentru pescarii de oameni nu exista sezon inchis.
Crestinismul a ajuns la noi doar pentru ca altii ca noi ni l-au daruit prin
Evanghelizare.

4. Pentru ca nu mai avem mila
Iona –omul care s-a suparat pentru ca Dumezeu a iertat Ninive - Iona 4.1
Iacov si Ioan- dorea sa cada foc din cer peste un sat de samariteni - Luca 9.51-52

Dumnezeu spune acum si aici Bisericii: “Du-te” si lumii “Veniti”,
dar la judecata va inversa ordinea si va spune Bisericii: “Veniti!”
iar celor din lume: “Plecati de la Mine, blestematilor …”
Evanghelia aduce tulburare celui linistit si liniste celui tulburat.

5. Pentru ca ne este frica
A. ne este frica sa suportan ocara lui Hristos - 2.Tim 1.8
B. ne este frica de esec - 2Cor 1.5
Daca tacem suntem responsabili de viata multora - Ezechiel 3.18-19

Fiecare lucrator crestin ar trebui sa-si raspunda sincer la urmatoarea
intrebare: “Daca cineva mi-ar da cate o mie de lei pentru fiecare suflet
pe care incerc sa-l aduc la Christos as fi mai activ decat sunt astazi?”

