CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 10/11
- Fapte 1-3
Marţi, 11/11
- Fapte 4-5
Miercuri, 12/11 - Fapte 6-7
Joi, 13/11
- Fapte 8-9
Vineri, 14/11
- Fapte 10-11
Sâmbătă, 15/11 - Fapte 12-13
Duminică, 16/11 – Fapte 14-15

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

Matei 6:31-32
Deut.28:12
Ps.55:22
Exod 15:2
2 Corint.12:9
Isaia 41:3
Ps.17:7

CREȘTINII PERSECUTAȚI

-

-

-

În secolul XX au fost martirizați mai mulți creștini decât în toate
celelalte secole trecute la un loc
Peste 100.000 de creștini mor în fiecare an pentru credința lor
Peste 100 milioane de creștini au fost martirizați de-a lungul istoriei
La fiecare 5 minute este martirizat un creștin.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
TĂNĂSESCU NICUȘOR ȘI DEBORA – MACEDONIA
Însoțirea Evangheliei cu semne și minuni
Deschiderea albanezilor pentru evanghelie
Creșterea bisericii
Trezire spirituală pentru generația tânără
Maturizarea noilor convertiți.
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SIBIU
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Zidire spirituală și înmulțirea bisericilor

Situat în sudul Transilvaniei are în componență 2 municipii, 9 orașe și
53 de comune înregistrând o populație de 424.855 locuitori. Municipiul
Sibiu este reședința de județ cu o populație de 154.548 locuitori.

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Pastor, Costel Grămadă
Seara: Laudă, închinare și învățătură biblică

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

Pastor, Costel Grămadă

IERTAREA ÎN FAMILIE
Text: Matei 18:21-35
1. A ierta pe oameni este o obligație pe care ne-o impune Dumnezeu.
Dumnezeu este Modelul Suprem de iertare.
2. A ierta pe oameni este o responsabilitate a oricărui creștin.
Iertarea trebuie să înceapă din casele noastre
3. Ce este iertarea? Cum se manifestă ea?
Ce nu este iertarea? Cum se manifestă ea?
Iertarea nu înseamnă:
- să acceptăm fapta pe care a făcut-o persoana care ne-a ofensat
- să aprobăm cea ce a făcut
Pe de altă parte, iertarea înseamnă:
- să nu mai fii mânios pe cel ce ti-a făcut rău
- să te oprești din a mai fi supărat pe cel ce ți-a făcut rău.
- să nu mai pomenești răul pe care ți l-a făcut cineva

DE CE TREBUIE SĂ IERTĂM?
I. PENTRUCĂ NOI AM PRIMIT IERTARE (AM FOST IERTAȚI)
v.27 – Împăratul i-a iertat datoria pe care n-avea cu ce-o plăti.
- 10.000 talanți = banii pe care i-ar fi câștigat 240.000 de ani de muncă.
Dumnezeu ți-a oferit iertare fără să meriți. Ps.103:3
Col.3.13f - iertarea se oferă celui ce ți-a făcut rău, nu celor care te iubesc

II. PENTRU CĂ IERTAREA TE ELIBEREAZĂ
Matei 18:27 – ”Stăpânul i-a dat drumul”
- Neiertarea poate să lovească mai tare decât lovește ofensa.
- Neiertarea doare mai tare decât răul pe care cineva ți l-a făcut.
Consecințele neiertării:
- Întristare – Mânia- Efes.4:26
 Ziua ne cerem iertare lui Dumnezeu, iar seara soției și
copiilor.
- Despărțit de îndurarea lui Dumnezeu- Mt.18:35

III. PENTRU CĂ IERTAREA ADUCE IERTARE
Robul viclean nu a vrut să ierte la rândul lui pe datornicul său care îi datora 100 de
lei. – bani ce care îi putea câștiga doar în trei ani de muncă.
Mt.6: 12 când nu iertăm, Dumnezeu nu iartă
- când Dumnezeu nu ne iartă, avem o problemă gravă cu El
Pentru a ierta avem nevoie de puterea și ungerea Duhului sfânt.

ADU-I PE OAMENI LA ISUS
“Când le-a văzut Isus credinta..” (Marcu 2:5)

Marcu scrie: “Au venit la el niste oameni, care i-au adus un slăbănog, purtat
de patru insi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului,
au desfăcut acoperisul si .. au coborât pe acolo patul în care zăcea
slăbănogul” (Marcu 2:3-4). Când este vorba de a aduce pe cineva la Hristos,
să ai mereu în minte aceste trei lucruri:

1) De fiecare dată când iei asupra ta povara altcuiva vei descoperi că
apasă greu! A fost nevoie de patru oameni ca să-l ducă pe acest om la Isus,
asa că nu încerca de unul singur. Găseste pe cineva care să te însotească în
rugăciune: “dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este sus în ceruri” (Matei 18:19). Ce
promisiune! Dar nu-i alege, după care să-i lasi baltă. Orice ai face, tine-te de
angajamentul pe care ti-l iei.

2) Desfă acoperisul dacă este nevoie! Niciodată nu a fost usor să-i aducem
pe oameni la Hristos, asa că fă ceea ce au făcut si cei patru. Norodul era o
problemă pentru ei, asa că l-au ocolit. Acoperisul era si el o problemă, asa că
l-au dat la o parte. Dar au refuzat să renunte sau să se lase descurajati. Dacă
ceea ce ai încercat nu dă rezultate, roagă-te lui Dumnezeu si îti va pregăti
calea. Doctorii îi pot trata pe oameni, dar numai Domnul îi poate vindeca pe
dinăuntru si pe dinafară, asa că condu-i la El.

3) Foloseste-ti credinta; este lucrul care îl miscă pe Dumnezeu! Marcu
scrie: “Când le-a văzut Isus credinta, a zis slăbănogului: “Fiule, păcatele îti
sunt iertate! .. scoală-te, ridică-ti patul, si du-te acasă'” (Marcu 2:5, 11).
Chiar dacă te rogi pentru cineva care are putină credintă sau deloc, Dumnezeu
iti va onora credinta, asa că pune-o în actiune! Adu-l la Isus care asteaptă să-l
primească – El nu te va dezamăgi!

