CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 27/07
- Isaia 44-46
Marţi, 28/07
- Isaia 47-49
Miercuri, 29/07 - Isaia 50-52
Joi, 30/07
- Isaia 53-56
Vineri, 31/07
- Isaia 57-59
Sâmbătă, 01/08 - Isaia 60-63
Duminică, 02/08 – Isaia 64-66

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

Ps.50:15
Ioel 2
Hagai 2:8-9
Ps.37:11
Ps.23
Ps.128
Apoc.3:12

"Când creştinii vor trăi evanghelia, păcătoşii o
vor asculta. Să mergem în lume cu mesajul
care-i trebuie."
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
DANIEL ȘI SIMONA – ASIA CENTRALĂ
Protecție fizică, spirituală și emoțională;
Călăuzirea Duhului Sfânt în lucrările în care sunt implicați;
Noi parteneri în lucrare;m
SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA – FRANȚA
Lucrarea cu tineretul;
Evanghelizarea românilor și biserici stabile cu viziunea de a
planta noi biserici;
Implicare în zonele neevanghelizate din România

Franța este o țară situată în Europa de Vest. Capitala țării este Parisul,
iar numărul de locuitori este de 65.350.000. În Franța trăiesc în jur de
50.000 de români, dintre care cei mai mulți trăiesc în Paris și în
împrejurimi.
Dintre aceștia 3100 sunt credincioși penticostali.

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
26 Iulie 2015

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: Prezbiter, Nicu Sandu

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

GÂNDURI ÎNȚELEPTE – MAX LUCADO

Cum trebuie vestită Evanghelia?
1 Tesaloniceni 1:5

1. Să vestim Evanghelia cu putere – v. 5
a. Trebuie să fii pe calea mântuirii – 1 Cor. 1:8
b. Trebuie să fii botezat în apă – Matei 3:13-17
c. Trebuie să fii botezat în Duhul Sfânt – Fapte 1:4-7

2. Să vestim Evanghelia cu îndrăzneală – v. 5
a. Ai întrăzneală când ești cu Isus – Fapte 4:13
b. Ai îndrăzneală când asculți mai mult de Dumnezeu – v. 19
c. Ai îndrăzneală când spui ce ai văzut și ai auzit – v. 20

Credința nu înseamnă că Dumnezeu va face ceea ce tu îi ceri. Credința
este comvingerea că El va face ce este drept.
Vei îmbrățișa diploma de absolvire frumos înrămată și agățată pe
peretele din camera ta? Vei cere să fi dus în garaj ca să te așezi la
volanul mașinii tale pentru o ultimă dată? Vei găsi alinare recitindu-ți
situația financiară? Sigur că nu! Cei care vor conta pentru tine atunci,
vor fi oamenii. Dacă atunci relațiile cu ei vor fi cele mai importante, nar trebui să fie și acum ?
Dumnezeu te iubește exact așa cum ești, dar El refuză să te lase în acest
fel. El dorește ca tu să fii exact ca Isus.
Natura este primul misionar al lui Dumnezeu. Acolo unde nu există o
Biblie, sunt stelele strălucitoare. Acolo unde nu sunt predicatori există
primăvară. Dacă cineva nu are nimic decât natura, atunci natura îi va fi
suficientă pentru a-i dezvălui și pentru a-i ”vorbi” câte ceva despre
măreția lui Dumnezeu.
Cheia succesului este asta: înfruntă-ți problemele de azi cu puterea pe
care o ai azi. Nu începe azi să-ți înfrunți problemele de mâine. Astăzi
încă n-ai puterea zilei de mâine. Pur și simplu, azi ai suficientă putere
doar pentru problemele de azi.

3. Să vestim Evanghelia cu Duhul Sfânt – v. 5
a. Cu Duhul Sfânt dacă suntem tari în adevăr – 2 Petru 1:12

Nu vă faceți griji că nu aveți cuvintele potrivite, faceți-vă griji ca să
aveți inima curată. Dumnezeu nu caută elocvența noastră ci doar
onestitatea noastră.

b. Cu Duhul Sfânt dacă suntem treji – v. 13, 16
c. Cu Duhul Sfânt dacă auzi glasul Lui – v. 18

Iertarea înseamnă să descui o ușă eliberând pe cel ce ți-a greșit. Vei
realiza că și tu erai prizonier.

