CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 24/02
- Deut. 9-11
Marţi, 25/02
- Deut. 12-15
Miercuri, 26/02 - Deut. 16-19
Joi, 27/02
- Deut. 20-23
Vineri, 28/02
- Deut. 24-27
Sâmbătă, 01/03 - Deut. 28-31
Duminică, 02/03 – Deut. 32-34

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

Ps.41:1-3
Isaia 61:6
Iacov 1:12
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Isaia 51:16
Ps.9:9-10

ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE

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

Săptămâna aceasta, MARȚI, MIERCURI ȘI JOI (25 -27 februarie)
Întâlnirile la biserică vor avea loc de la ora 17.00
TU ASCULTI RUGĂCIUNEA, DE ACEEA TOTI OAMENII VOR VENI
LA TINE (Psalmul 65:2)

SĂ NE RUGĂM PENTRU
BUDISM

-

-

Biserica subterană din China, măcar că este persecutată, să
iubească și să aducă la Hristos mulți budiști
Protectia creștinilor tibetani care se confruntă cu persecuții din
partea familiilor lor, până acolo încât pot fi otrăviți sau uciși cu
pietre
Posturile de radio, porțiunile din Scriptură, tractatele sau
echipele de alpiniști creștini

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: Prezbiter, Nicu Sandu

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BISTRITA - NĂSĂUD
- Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
- Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
- Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici în
zonele mai puțin evanghelizate
Situat în Transilvania, cuprinde un municipiu, 3 orașe și 58 de comune
înregistrând o populație de 277.861 locuitori

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

Predică: Prezbiter, Nicu Sandu
CUGETĂRI SPIRITUALE
De A. W. Tozer
De către cine și cum să vestim Evanghelia
Text: Romani 1:1, 16


Evanghelia poate fi vestită de către robi (v. 1)
a. Peste robi va veni Duhul Sfânt (FA 2:18)
b. Prin robi va veni izbăvirea (2 Sam. 3:18)



Evanghelia poate fi vestită de către cei chemați (v. 1)
c. Chemați la mântuire (2 Tim. 1:9)
d. Chemați la o purtare sfântă (Ef. 4:1)



Evanghelia poate fi vestită de către cei puși deoparte (v. 1)
e. Cei puși deoparte se roagă, slujesc și binecuvântează (2 Cron.
23:13)
f. Cei puși deoparte sunt trimiși de Dumnezeu și El se atinge de
gura lor (Ieremia 1:5)

Cum să vestim Evanghelia?
 Să vestim Evanghelia fără rușine (v. 16)
a. Fără rușine, pentru că și Isus se va rușina de aceia cărora le e
rușine (Marcu 8:38)
b. Fără rușine pentru că am lepădat meșteșugurile rușinoase (2
Cor. 4:2)




Să vestim Evanghelia cu putere (v. 16)
c. Când vestim cu putere vom face bine, Dumnezeu va vindeca și
va elibera (FA 10:38)
d. Cu putere, nu cu vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii (1
Cor. 2:4)
Să vestim Evanghelia cu credință (v. 16)
e. Credința în Domnul Isus (FA 20:21)
f. Credința în Evanghelie (Marcu 1:15)

„Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru
Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi,
Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza
meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva;
recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi
ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat
când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare
pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a
păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.”
„ Mulţi creştini nu sunt oameni bucuroşi pentru că nu sunt sfinţi şi nu sunt
sfinţi pentru că nu sunt plini de Duhul Sfânt, iar aceştia, nu sunt plini de
Duhul Sfânt pentru că nu sunt oameni puşi deoparte, separaţi de lume. Duhul
nu umple omul pe care nu-l poate pune deoparte, iar cel pe care nu-l umple,
nu-l poate sfinţi si cel pe care nu-l poate sfinţi, nu-l poate face fericit."
„Creştinul modern, obişnuit, nu se aseamănă cu Hristos. El se grăbeşte să-şi
apere defectele, slăbiciunile şi îngâmfările, roşu la faţă, cu o indignare
aprinsă."
„Dacă nu cunoşti prezenţa lui Dumnezeu în biroul tău, la fabrică, acasă, atunci
Dumnezeu nu este nici la biserică atunci când te duci acolo.”
„Câtă pace aduce în inima creştinului realizarea faptului că Tatăl nostru Cel
ceresc nu Se schimbă niciodată faţă de Sine. Atunci când venim la El, în orice
vreme, nu trebuie să ne întrebăm dacă Îl vom găsi sau nu într-o stare bună, în
care să ne asculte... Dumnezeu nu este schimbător în sentimentele pe care le
nutreşte faţă de oameni şi niciodată nu-şi pierde entuziasmul.”
„Biblia nu spune că, dacă un om cade, el nu se mai poate ridica. Faptul că
acesta eşuează, nu e cel mai important lucru, ci mai degrabă că el este iertat şi
Îl lasă pe Dumnezeu să-l ridice.”
„Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aş putea afla ce admiri, aş şti
ceea ce eşti, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se
gândească la ce vor.”

