CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 23/03
- 1 Samuel 13-14
Marţi, 24/03
- 1 Samuel 15-16
Miercuri, 25/03 - 1 Samuel 17-18
Joi, 26/03
- 1 Samuel 19-21
Vineri, 27/03
- 1 Samuel 22-24
Sâmbătă, 28/03 - 1 Samuel 25-27
Duminică, 29/03 – 1 Samuel 28-31

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

Prov.3:25-26
Ps.103:1-11
Iosua 1:9
Isaia 54:2-3
Ps.34:22
Ps.85:9
Deut.30:9-10

„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricărui om.”
(Ecl. 12:13)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SANDU ȘI MARINELA MAGHIAR - NAMIBIA
Protecție fizică, spirituală și emoțională
Călăuzirea Duhului Sfânt la fiecare pas
Înțelepciune în legarea de relații cu tinerii din Namibia
Resurse financiare și obținerea vizei pe termen lung
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BUZĂU
Pentru trezirea tineretului din bisericile din județ și implicarea
lor în evanghelizare
Pentru viziune cu privire la lucrarea cu tinerii
Pentru pozibilități de echipare a tinerilor slujitori

Situat în sud-estul României, cuprinde 2 municipii, 3 orașe și 82 de
comune, înregistrând o populație de 432.050 locuitori, din care 2019
sunt credincioși penticostali
Buzău este reședința de județ cu o populație de 134.227 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

Buletin Duminical
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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, Pastor Costel Grămadă
Vizita familiei de misionari, Rodica si Fakhrodin
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)
.

BENEFICIILE ASCUNSE ÎN FRICA DE DOMNUL
Prov.14:26-27
Frica de Domnul este urîrea răului - Proverbe 8:13
Câteva beneficii sau răsplătiri făgăduite de Dumnezeu celor ce se tem de El:
I. FRICA DE DOMNUL ASIGURĂ SPRIJINUL LUI DUMNEZEU- v.26a
Toți oamenii doresc să fie sprijiniți de Dumnezeu, dar nu toți vor să se teamă de
Dumnezeu.
- Dumnezeu promite sprijin doar celor ce se tem de El
o Iov 4:5 - ”Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău?”
- Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! Ps. 105:4
-

Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? - Ps. 27:1

MAREA NEVOIE DE DUHUL SFÂNT
Daca nu avem Duhul Sfant, mai bine am inchide bisericile, am
bate usile in cuie, am pune o cruce neagra pe ele si am
striga: "Doamne, ai mila de noi!". Daca voi, lucratorii spirituali,
nu aveti Duhul lui Dumnezeu, mai bine nu ati predica, iar voi,
oameni buni, mai bine ati sta acasa.

Cred ca nu vorbesc prea dur cand afirm ca o biserica fara
Duhul

II. FRICA DE DOMNUL ESTE UN IZVOR DE VIAȚĂ – Prov.14:27
- Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are, petrece noaptea sătul – Prov.19:23

Sfant

este

mai

degraba

un

blestem

decat

o

binecuvantare. Daca nu ai Duhul Sfant, draga lucratorule
crestin, află că stai in calea altcuiva; esti intocmai ca un pom

-

ea ne ferește ce cursele morții – v.27b

-

frica lungește zilele – Prov.10:27
o Simeon ducea o viaţă Sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. Luca 2:25

III. FRICA DE DOMNUL ESTE ȘCOALA ÎNȚELEPCIUNII – Prov.15:33
- Ps.111:10 – frica de Domnul este începutul înțelepciunii – Prov.1:7
o Cei ce o păzesc au o minte sănătoasă
Exemple de oameni care s-au temut de Domnul și au primit înțelepciune:
- Iosif în Egipt
- Daniel în Babilon
CONCLUZII:
- Răsplata Fricii de Domnul este bogăţia, slava şi viaţa - Prov. 22:4
- „Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de
mântuire”; frica de Domnul, iată comoara Sionului. - Isaia 33:6
- Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre – 2
Cron. 19:7
- Acum, temeţi-vă de Domnul, şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. - Iosua
24:14
- Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem
de El! - Psalmi 34:9

fara roade, ocupand un loc in care ar putea creste un alt pom
roditor.

Aceasta este o lucrare solemna; Duhul Sfant sau nimic, sau
mai rau decat nimic - moartea si condamnarea pentru o
biserica ce nu tanjeste dupa Duhul, plangand si gemand pana
când El se vede la lucru in mijlocul ei. El este aici; n-a plecat
nicaieri de cand a fost lasat la Cincizecime. Deseori El este
indurerat si intristat, pentru ca este gelos si sensibil din cauza
păcatelor noastre.

De aceea sa cautam sa fim foarte atenti cu El, umbland smeriti
inaintea Lui si asteptandu-L cu ardoare, indepartand din viata
noastra orice L-ar impiedica sa locuiasca in noi si sa fie cu noi
pe vecie.

CHARLES SPURGEON

