CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 30/03
- 2 Samuel 1-3
Marţi, 31/03
- 2 Samuel 4-7
Miercuri, 01/04 - 2 Samuel 8-11
Joi, 02/04
- 2 Samuel 12-13
Vineri, 03/04
- 2 Samuel 14-16
Sâmbătă, 04/04 - 2 Samuel 17-19
Duminică, 05/04 – 2 Samuel 20-22

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

Ps.119:165
Isaia 60:19-20
Isaia 54:17
Fapte 1:8
Ps.49:15-17
Ps.16.11
Isaia 58:13-14

„Ca să poți spune lui Dumnezeu: Facă-se voia Ta, trebuie
mai întâi să fi dispus să renunți la tot. Uneori voia lui
Dumnezeu se manifestă în viața noastră atât timp cât nu
contrazice voia noastră”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ANIMISM
Legăturile cauzate de duhurile de frică să fie rupte (se tem de
zei, spirite sau duhuri ale strămoșilor)
Împotriva ocultismului, vrăjitoriei, magiei și a practicilor
voodoo

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
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Pentru lucrarea de evanghelizare: o biserică evanghelică în
fiecare sat
Proiectele cu etnicii rromi și turci
Pentru locuri de muncă, atragerea investitorilor și dezvoltarea
agriculturii

Situat în sut-estul Munteniei, cuprinde 2 municipii, 3 orașe și 50 de
comune înregistrând o populație de 285.107 locuitori, din care 2041
sunt credincioși penticostali.
Călărași este reședința de județ cu o populație de 57.118 locuitor.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: prezbiter – Nicu Sandu
Seara: Închinare și părtășie

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

Predică: Nicu Sandu
O VIAȚĂ PUSĂ LA DISPOZIȚIA DOMNULUI
Frica de Domnul peste noi

"În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului."

2 Cronici 19:7,9

Romani 12.11

În anul 1834, un student, în timpul orei de filozofia religiei, a fost luat în
1. Frica Domnului este peste noi când veghem asupra faptelor

derâdere de către profesor şi de către colegii săi de la Universitatea din

noastre –v.7

Leipzig, pentru că mai credea în Hristos aşa cum îl prezintă Evangheliile.

Ex: Habacuc 2:1
A veghea asupra faptelor tale înseamnă să vezi ce are să-ți spună

Adânc rănit în inima sa, Konstantin Tischendorf s-a hotărât din ziua aceea să

Dumnezeu – v. 1

facă din căutarea manuscriselor vechi ale Noului Testament ţinta vieţii lui.

A veghea asupra faptelor tale înseamnă a aștepta – v.3

Tânărul visa astfel să zdrobească teoriile necredincioşilor. În anul 1838 şi-a
luat doctoratul în limbi vechi şi a devenit muzeograf.

2. Frica Domnului este peste noi când lucrăm cu credință – v.9

În mod cu totul providenţial, a fost inspirat să meargă la mănăstirea Sf.

Lucrăm cu credință când credința este în Domnul Isus - Fapte 20:21

Ecaterina, la poalele muntelui Sinai. Au urmat zile înfrigurate de cercetare. În

Lucrăm cu credință când ne pocăim față de Dumnezeu - Fapte 20:21,

anul 1844 a descoperit mai multe foi de pergament cu cea mai veche scriere a

Fapte 3:19

Noului Testament.

În anul 1859, Tischendorf a găsit un Codex cu manuscrisul complet al
3. Frica Domnului este peste noi când lucăm cu curăție de inimă –

Noului Testament, cel mai vechi şi unicul din lume. Acest manuscris era unul

v.9

din cele 50 de copii ale Noului Testament, comandate de împăratul Constantin

Lucrăm cu inima curată pentru că Dumnezeu știe - Ps139

cel Mare în anul 331.

Lucrăm cu inima curată pentru că vrem sa trăim și să murim - Ps 118:17
Viaţa unui tânăr pusă în slujba unei cauze divine a adus multă binecuvântare
pentru creştinătate. Ce binecuvântări aduci tu celorlalți prin faptele tale?

