CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 28/01
- Exod 33-35
Marţi, 29/01
- Exod 36-38
Miercuri, 30/01 - Exod 39-40
Joi, 31/01
- Lev. 1-4
Vineri, 01/02
- Lev. 5-7
Sâmbătă, 02/02 - Lev. 8-10
Duminică, 03/03 – Lev. 11-13

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

2 Petru 2:9
Ps.55:22
Ps.89:24-26
Ps.126.5-6
Ioel 2:26
Isaia 48:17
Ps.34:15

***

Promisiunea prin credință
CE ESTE O PROMISIUNE DE CREDINȚĂ?
O promisiune prin credință este un angajament solemn între noi și
Dumnezeu, prin care promitem că vom dărui o anumită sumă de bani,
pentru o perioadă de timp, pentru cea mai importantă sarcină a Bisericii:
evanghelizarea lumii.
Angajamentul acesta NU este între credincios și biserică, sau între
credincios și APME, sau între biserică și APME. Este între credincios și
Domnul secerișului. Aceasta este o promisiune prin credință, fiindcă ne
angajăm să îi dăm Domnului ceea ce nu avem încă, și depindem de
ajutorul lui Dumnezeu să putem împlini acest angajament. Alături de
finanțe, să aducem și rugăciunile noastre. Acestea pot face mai mult decât
banii!
Amintiți-vă de cuvintele lui Pavel: „În toate rugăciunile mele mă rog
pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie,
din cea dintâi zi până acum” (Filipeni 1:4-5)

FII BUN ȘI GENEROS ȘI SUSȚINE
UN COPIL SĂRAC DIN INDIA!

Biserica
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O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
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E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
SFAT FRĂȚESC ANUAL

SEARA: Rodire în dragoste (IV) – ”Dragostea frățească”
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
”Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.”

Ier. 29:11

VIZIUNEA GENERALĂ A BISERICII FILADELFIA

Studiu biblic

RODIREA ÎN DRAGOSTE (IV)
DACA NU EU, CINE?
DACĂ NU AICI, UNDE?
DACĂ NU ACUM, CÂND?

OBIECTIVE:
Biserica din Urziceni să devină o biserică cu pasiune si viziune.
- prin a fi la dispoziţia Duhului Sfânt şi a colabora cu El.
- prin a-şi propune proiecte şi strategii îndrăzneţe şi realiste, deopotrivă.
- prin aportul fiecărui membru la slujirea bisericii.
Să fie un loc unde cei răniti, deprimati, marginalizati, frustrati, împovarati,
cazuti si dezorientati sa poata gasi dragoste, acceptare, ajutor, speranta, iertare,
eliberare, ridicare, Încurajare si calauzire.
- prin aportul fiecărui membru al bisericii
- prin rugăciuni de mijlocire.
- prin cuvinte de încurajare şi îmbărbătare.
- prin acceptare necondiţionată plină de milă şi de iubire.

DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ
Efeseni 5:1-2
Dragostea frățească este iubirea unui copil al lui Dumnezeu după modelul Domnului
Isus.
Ca niște copii preaiubiți, urmați exemplul de dragoste al lui Dumnezeu.
A. CUM TREBUIE SĂ FIE DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ?
1. O dragoste neprefăcută/sinceră (Rom.12:9)
2. O dragoste fierbinte (1Petru 4:8)
B. FAȚĂ DE CINE TREBUIE ARĂTATĂ DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ?
1. FAȚĂ DE FRAȚII NOSTRI
Așa ne învață Dumnezeu să procedăm (1Tes.4:9)
- Dumnezeu S-a dat pe Sine exemplu de iubire
Așa ne este poruncit (Rom.12:10)

Să lucreze pentru câştigarea unui numar de 2000 de suflete pentru Împărăţia lui
Dumnezeu.
- prin evanghelizări de la om la om.
- prin evanghelizări periodice programate la nivel de oraş şi împrejurimi.
- prin întâlniri speciale adresate tinerilor din oraş
Integrarea în biserică a noilor convertiţi primindu-i cu dragoste în familia lui
Dumnezeu.
- prin a-i boteza în apă.
- prin a le oferi statutul de membri ai bisericii.
- prin a-i ajuta să simtă apartenenţa la familia spirituală a lui Dumnezeu.
Edificarea sau zidirea spirituală a bisericii.
- prin studii biblice doctrinare.
- prin cicluri de predici tematice, morale, biografice...
- prin întâlniri de rugăciune și părtășie în case
- prin întâlniri de rugăciune şi post periodice.
Implicare sociala in municipiul Urziceni, ajutand familii nevoiase, familii cu
multi copii si pe batrani.
- cantina socială ”Filadelfia”
- cu alimente şi îmbrăcăminte
În viitor Biserica va fi interesată să aibă un spaţiu mai mare.

Așa ni se explică (1Ioan 4:7-21)

Așa se împlinește Legea (Rom.13:8-10)
- când îți iubești aproapele nu-i faci rău, nici lui și nici celor ce îi aparțin

Este emblema nașterii din nou (Ioan 13:34-35)
- semnul cel mai evident pentru un credincios
o într-o lumea plină de ură, un ucenic al lui Hristos iubește
Trebuie să aibă continuitate (Evrei 13:1)

2. FAȚĂ DE ALȚII
De semeni ( Matei 22:39)

De dușmani (Matei 5:44)

