CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 30/12
- Apoc. 20-21
Marţi, 31/12
- Apoc. 22
Miercuri, 01/01 - Gen. 1-3
Joi, 02/01
- Gen. 4-7
Vineri, 03/01
- Gen.8-10
Sâmbătă, 04/01 - Gen. 11-14
Duminică, 05/01 – Gen.15-17

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

Isaia 65:23-24
Ieremia 29.11
Isaia 46.4
Ps.3.4-5
Hagai 2:8-9
Prov.10:22
Ps.94.22

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Miercuri, 01 Ianuarie–Costel–Manasia; Maria Odesa
Joi, 02 Ianuarie – Toader Marian (Roșiori)
Sâmbătă, 04 Ianuarie – Brumă Anna-Maria

O cafea în așteptare”
“Am intrat cu un prieten într-o cafenea mică din Belgia și am comandat. În
timp ce ne îndreptam spre masa noastră, doi oameni au ajuns și s-au apropiat de bar. ..
„Cinci cafele, vă rog. Două pentru noi și 3 în așteptare”.
Au plătit, și-au luat cele 2 cafele și au plecat. Mi-am întrebat prietenul „ Ce înseamnă
cafele în așteptare?” Prietenul mi-a răspuns „Așteaptă și-o să vezi.” Au mai intrat
câțiva oameni. Două fete au cerut câte o cafea pentru fiecare, au plătit și au plecat.
Comanda următoare a constat în 7 cafele și a fost făcută de 3 avocați- trei pentru ei și
4 „în așteptare”.
În timp ce încă mă întrebam ce înseamnă „cafelele în așteptare”, aceștia pleacă.
Deodată, un om îmbrăcat cu haine vechi, care semăna cu un cerșetor, ajunge la bar și
întreabă binevoitor: „Aveți o cafea în așteptare?” și chelnerul îi servește o cafea.
Recapitulare: oamenii plăteau de dinainte o cafea care urma să fie servită unei
persoane aflată în imposibilitatea de a-și plăti o băutură caldă! Această tradiție a
început la Napoli, dar a fost răspândită în toată lumea și în câteva locuri este posibil
să comanzi nu numai „cafele în așteptare” dar și un sendviș sau o masă completă…
Ar fi minunat ca acest lucru chiar să se realizeze….. și în Urziceni

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,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Păstor, Costel Grămadă

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

Păstor, Costel Grămadă

AȘTEPTÂND MÂNTUIREA NOASTRĂ
Luca 2:21-38
Cum descrie Simeon mântuirea în v.30-32?
- pregătită pentru toate popoarele
- lumina care să lumineze Neamurile
- slava poporului lui Dumnezeu
Mântuirea este un lucru pe care l-ai primit și pe care trebuie să-l păstrezi.
Mt.24:13 – ”Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.”

Cum trebuie să așteptăm mântuirea noastră?
I. TRĂIND O VIAȚĂ SFÂNTĂ – v.2a
- Simion ducea o viață sfântă
- o viață separată de lume și pusă deoparte pentru Dumnezeu
- 1 Tes.4.3

II. AVÂND FRICA LUI DUMNEZEU – v.25b
-

Simion era cu frica lui Dumnezeu
Ps.5:7 – o închinare cu frică în Templul lui Dumnezeu
o Unde este frica lui Dumnezeu astăzi?

2014 – ANUL ÎNDURĂRII LUI DUMNEZEU
MAI LASĂ-L ȘI ANUL ACESTA
Luca 13: 6-9
I. RĂMÂNÂND SĂDIȚI ÎN VIA LUI DUMNEZEU (v.6a)
- Tu ești smochinul sădit în via lui Dumnezeu
- Tu aparții lui Dumnezeu.
o Nu ești orfan
o Nu poți face nimic de capul tău
o Ioan 15:5 – ”Despărțiți de Mine nu puteți face nimic.”
II. RODIND DUPĂ AȘTEPTAREA LUI DUMNEZEU (v.6b)
La vremea roadelor, Dumnezeu vine și caudă rod în viața ta
Vremea roadelor este acum
o rodind caracterul lui Hristos – gal.5:22-23
o rodind fapte vrednice de pocăință
o conducând suflete la Hristos
III. BENEFICIIND DE ÎNDURARE (v.8-9)
- Îndurare din parte Vierului (Isus Hristos)
o Mijlocitor între noi și Dumnezeu

III. TRĂIND PRIN DUHUL SFÂNT
Când trăiești viața zi de zi prin Duhul Sfânt, atunci:
- Duhul Sfânt este pe tine – v.25f
- Duhul Sfânt te înștiintează – v.26a
- Duhul Sfânt te călăuzește – v.27a
... nicio clipă fără DS,

IV. AVÂND-L PE ISUS ÎN INIMĂ – v.28a
-

Simeon L-a luat în brațe pe Isus
o Tu ce iei în brațe zi de zi?

V. BINECUVÂNTÂNDU-L PE DUMNEZEU – v.28b
- Simeon a binecuvântat pe Dumnezeu
-

VI. IUBIND CASA LUI DUMNEZEU – v.37
-

Ana nu se depărta de Templu
Ana a iubit părtășia și lauda din Casa domnului – v.38a

VII. VORBIND DESPRE ISUS TUTUROR OAMENILOR – v.38b
-

Ana a vorbit despre Isus

- Îndurare printr-o îngrijire îngrijire specială
o Îl voi săpa din jur împrejur
o Îi voi pune gunoi la rădăcină
- Îndurarea este limitată
o Încă un an – anul îndurării
Fie ca în anul 2014:
- să rămâi sădit în locul în care ai fost așezat de Dumnezeu,
- să aduci roadă pentru Domnul
- și să nu irosești îndurarea lui Isus care ți se feră din nou.

