CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 24/03
- 1 Sam. 15-16
Marţi, 25/03
- 1 Sam. 17-18
Miercuri, 26/03 - 1 Sam. 19-21
Joi, 27/03
- 1Sam. 22-24
Vineri, 28/03
- 1 Sam. 25-27
Sâmbătă, 29/03 - 1 Sam. 28-31
Duminică, 30/03 – 2 Sam. 1-3

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

Ps.103:1-11
Iosua 1:9
Isaia 54:2-3
Ps.34:22
Ps.85:9
Deut.30:9-10
Ps.119:165

POCĂINȚA
Uneori romanii îşi legau prizonierii faţă în faţă cu un cadavru şi îi
lăsau aşa până când erau răpuşi de mirosul urât de stârv.

Fără Hristos, suntem înlănţuiţi de un cadavru – păcătoşenia
noastră. Numai pocăinţa ne scoate de sub ameninţarea sigură a morţii,
căci viaţa şi moartea nu pot coexista la nesfârşit. (Paul Lee Tan)
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
BUCUR FLORIN ȘI NAOMI - MISIONARI ÎN UGANDA

-

-

Înțelepciune și pricepere
Protecție pentru familie
Călăuzire și ungere în misiunea lor spirituală

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BUZĂU
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
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate

Situat în sud-estul României, cuprinde 2 municipii, 3 orașe și 82 de comune
înregistrând o populație de 432.050 locuitori. Buzău este reședința de județ cu
o populație de 134.227.

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: Diacon, Boștiog Vasile

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

Predică: Boștiog Vasile
CUGETĂRI SPIRITUALE DESPRE DRAGOSTE
Îndeplinește cum trebuie misiunea ta spirituală
1 Petru 2:11-12
1. Fii un ghid moral pentru celălalt – v. 11
a. Model moral demn de urmat… are ce urma lumea la tine?

Dragostea este cetatea mamă a virtuților
Dragostea este calea tuturor lucrurilor, în gradul cel mai înalt
Dragostea este viața inimii. Ea este singura cale care duce la fericire

b. Moralitatea este ținută de cel care privește viața ca un mijloc,
nu ca un scop în sine (străini și călători)

Dragostea este o comoară nepătrunsă, cine o posedă este bogat; cine n-o are e
sărac.

c. Evitarea (a sta departe de, abține) pasiunilor carnale
i. A face distincție între pofta carnală, naturală și

Dragostea este legătura frăției, temeiul păcii, statornicia și tăria unității; ea
este mai mare decât nădejdea și credința

spirituală
ii. Pasiunea carnală amenință și distruge sufletul, nu-l

Dragostea este chipul credinței, pricina oricărei fapte bune, mama sfințeniei,
mijlocirea mântuirii

împlinește (Patimile sunt sursa tuturor tulburărilor
sufletului – Ioan Gură de Aur) (Mat. 5:8 – ferice de cei

Dragostea este lucrul cel mai cuprinzător și mai înalt dintre toate bunurile
pomenite în Sfânta Scriptură

cu inima curată că ei îl vor vedea pe Dumnezeu)
iii. Eclesiastul 2:3-11 (băutură, avere, renume, înțelepciune

Nimic nu ne poate apropia atât de mult de Dumnezeu și nimic nu ne face mai
asemănători cu El ca dragostea

strălucită etc. – v. 11- totul este deșertăciune)
iv. Purtarea noastră exemplară îl determină pe celălalt să-L

Domnul nu are nevoie de dragostea noastră și totuși nu încetează a ne iubi; noi
avem nevoie de dragostea Lui și totuși nici așa nu primim dragostea Lui.

slăvească pe Dumnezeu
Locuim cu Dumnezeu și ne unim cu El prin iubire
2. Continuă să crezi ferm că Dumnezeu schimbă (mântuiește) v. 2
a. Ziua cercetării urmată de purtarea noastră exemplară
b. Vremea cercetării (Luc. 19:44)
c. Exemple de oameni schimbați: Petru, Pavel, Augustin, Tony
Antony, etc
d. Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii – Ieremia 17:10

Dragostea nu poate fi învinsă nici de sărăcie, nici de bogăție și, dacă ar fi
dragoste, n-ar mai fi nici sărăcie, nici bogăție.
Mintea care a dobândit dragoste duhovnicească nu cugetă despre aproapele
său cele ce nu se potrivesc cu dragostea.
Precum amintirea focului nu încălzește trupul, așa credința fără dragoste nu
poate lucra în suflet
Nu există în lume nimic mai vrednic de mirare ca iubirea de vrăjmași
Iubește-i pe păcătoși, dar urăște faptele lor

