CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 29/12
- Apocalipsa 18-19
Marţi, 30/12
- Apocalipsa 20
Miercuri, 31/12 - Apocalipsa 21-22
Joi, 01/01
- Genesa 1-4
Vineri, 02/01
- Genesa 5-8
Sâmbătă, 03/01 - Genesa 9-12
Duminică, 04/01 – Genesa 13-17

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

2Tim 4:18
Isaia 65:24
Marcu 8:35
Isaia 27:2-3
Ps.3:4
Hagai 2:8-9
Prov.10:22

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

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
28 Decembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Joi, 01 Ianuarie – Costel – Manasia; Maria Odesa
Duminică, 04 Ianuarie – Brumă Anna-Maria

SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
DIASPORA PENTICOSTALĂ ROMÂNĂ
-

-

Duminică dim. – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

Viziune evanghelistică și unitate în rândul bisericilor
penticostale române din diaspora
Înțelepciune și îndrăznelă pentru vestirea Evangheliei atât
conaționalilor români, cât și băștinașilor
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL VRANCEA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată

Localizat în regiunea Moldova și Muntenia, cuprinde 2 municipii, 3 orașe, 68
de comune și 331 sate, înregistrând o populație de 387.632. Municipiul
Focșani este reședința de județ cu o populație de 105.700 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Pastor, Costel Grămadă

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

Pastor, Costel Grămadă
UNDE PRIVEȘTI LA SFÂRȘIT DE AN?
2Tim.4:6-8
Unde privești cel mai mult în aceste zile?
Pavel a privit în trei direcții diferite. În aceleași direcții te invit să privești și tu:
La sfârșit de an:

I. PRIVEȘTE ÎN JUR (v.6)
Pavel și-a dat seama că timpul pe care îl mai avea la dispoziție era scurt.
Cele două cuvinte ”turnat” și ”plecare” ne vorbesc despre credința și încrederea sa.
1. ”Turnat” se referă la o jertfă specială de băutură turnată pe altar.
Filip.2:17-18,
2. ”Plecare” este un cuvânt frumos care are multe înțelesuri:
a. ”Să ridici ancora și să navighezi„...spre eternitate (Filip.1:23)
b. ”A desface un cort”. Paralelă cu 2Cor. 5:1-8... ptr un trup veșnic
c. ”De a dezlega un prizonier”... eliberare, nu execuție
Privind în jur, probabil, vei vedea lucruri nefavorabile ție.
Orice ar fi în jurul tău, tu nu te găsești cu picioarele în lanțuri și într-o stare de amenințare cu
moartea, ca Pavel. ... este bine să vezi oportunități...optimism
Rom.15:13

II. PRIVEȘTE ÎNAPOI (v.7)
Trei imagini care ne vorbesc despre modul de viață trăită de Pavel
1. Ca un luptător (boxer), el a luptat lupta cea bună.
1Tim.6:12: 1Cor.9:25, 26b, 27
2. Ca un alergător, el și-a terminat cursa vieții victorios.
1Cor.9:26a;
3. Ca un administrator a păzit cu credincioșie comoara Stăpânului: credința
Ier.2:23 – ”privește-ti urma pașilor în vale (Valea Plângerii) și vezi ce ai făcut”
- ce fel de urme/fapte ai lăsat în urmă?
Este încurajator să putem privi înapoi și să nu avem regrete.
Poate nu ai fost perfect sau victorios tot timpul, dar e bine că ai rămas credincios Dlui.
O privire obiectivă în urmă, te va ajuta să mergi bine mai departe

III. PRIVEȘTE ÎNAINTE (v.8)
1.

La cununa neprihănirii, care va fi dată de Domnul, Judecătorul cel drept
o Acum Pavel era pregătit să stea în fața marelui Judecător.
o Când ești pregătit să stai în fața Domnului, nu trebuie să te temi de judecata
oamenilor.
2. La cununa neprihănirii care este răsplata lui Dumnezeu.
o pentru o viață de credință și de neprihănire
3. La revenirea Domnului
o Iubind-o și așteptând-o – Iacov 5:8
o Trăind prin credință și slujind cu credincioșie
Noi putem câștiga aceeași cunună pe care a câștigat-o Pavel, dacă:
o dacă trăim în supunere față de voia sa
o dacă facem lucrarea la care El ne-a chemat ...
Filip.3:7-14, Iacov 1:12; 1Petru 5:4; Apoc.2:10f

A MAI TRECUT UN AN DIN VIAȚĂ
A mai trecut un an din viaţă,
Ne-ai fost alături Dumnezeu.
Ai fost a noastră siguranţă,
Cu noi la bine şi la greu.
În anul ce-n urmă rămâne,
Tu ne-ai păzit şi ne-ai fost scut,
Ne-ai dat Doamne belşug de pâine,
Cu braţ puternic ne-ai ţinut.
Tu ne-ai dat Doamne sănătate,
Izbândă-n tot ce-am făptuit,
În casă, Tu ne-ai dat de toate,
Şi pacea Ta ne-ai dăruit.
Nu am căzut de la credinţă,
Pentru că Tu ne-ai ajutat,
A fost un an de biruinţă,
O Doamne bun, fii lăudat.
Iar anul nou cel care vine,
E pentru noi necunoscut,
Tu îl cunoşti o Doamne, bine,
Caci Tu pe toate le-ai făcut.
Rămâi cu noi în permanenţă,
În orice zi şi-n orice ceas,
Cu Tine şi-n a Ta prezenţă,
Petrecem timpul ce-a rămas.

