CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 11/05
- 2 Cronici 21-24
Marţi, 12/05
- 2 Cronici 25-28
Miercuri, 13/05 - 2 Cronici 29-31
Joi, 14/05
- 2 Cronici 32-34
Vineri, 15/05
- 2 Cronici 35-36
Sâmbătă, 16/05 - Ezra 1-4
Duminică, 17/05 – Ezra 5-7

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

Ps.107:28-30
2 Cor.4:16-17
Iosua 1:9
2 Petru 3:9
Prov. 10:22
Deut.23:14
1 Ioan 2:1-2

„Aş vrea mai degrabă să practic credinţa,
decât să cunosc definiţia ei.”
(Thomas A. Kempis)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ALEXEI ȘI IRINA COJOCARI - CAMERUN
-

Călăuzire în primii pași de adaptare pe câmpul de misiune;
Ocrotire de bolile specifice țării Camerun: malarie, tifos, febră
galbenă etc.
Deschidere de noi uși în a lucra cu triburile de pigmei;

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL DOLJ
Pentru evanghelizarea tuturor localităților din Dolj
Să aducă Domnul trezire în biserici
Să cerceteze Domnul satele românești din Bulgaria

Situat în regiunea Oltenia, cuprinde 3 municipii, 4 orașe și 103 comune,
înregistrând o populație de 618.335 locuitori, din care 1867 credincioși
penticostali.
Craiova este reședința de județ cu o populație de 298.640 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

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Brumă Octavian

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

Predică: Brumă Octavian
DESPRE CREDINȚĂ

O CREDINȚĂ MARE
Matei 15:21-28

Oamenii spun ca au credinta, dar acea credinta nu produce nici o schimbare.
Noul Testament vorbeste despre persoane care au avut: credinta mare
(sutasul, femeia cananeanca), credinta (prietenii care au adus slabanogul la
Isus), putin credinciosule (Petru pe apa). In continuare vom observa ce
presupune o credinta mare.
1. O credinta mare te trimite la Isus cu problema ta v.22
-“o femeie cananeanca a venit...”
A. o credinta mare se evidetiaza printr-o problema mare “Fiica-mea este
muncita rau de un drac”
- recunoaste ca sursa problemei este Diavolul
- Diavolul vrea sa ne distruga copiii
B. credinta este intr-un Dumnezeu mare “...Doamne, Fiul lui David” v.22
- femeia a crezut ca Isus este Mesia

Dacă Dumnezeu ocupă doar intelectual mintea ta fără să-I simți prezența vie și activă
ești încărcat cu o credință moartă.
Cea mai mare minune din viața personală este o credință puternică și de neclintit în
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt!
Credința este soarele ce strălucește indiferent de furtună și norii care-i i stau în față.
Dumnezeu nu este ''un loc larg în care îți poți manevra în voie remorca de păcate''.
Cred că adevăratul dușman al credinței, în zilele noastre, este confortul. El ne
împiedică să ascultăm chemarea lui Dumnezeu.
Credința te duce pe treptele vieții de sus, tu fii curajos şi urcă.
Îndrăznește să lupți pentru visele tale! Totul îi este cu putință celui ce luptă și crede!
Inima poate fi un izvor de apă curată sau o scorbură în care trăiesc animale sălbatice.
Dumnezeu trăiește în noi tot timpul, dar noi Îl vizităm doar đin când în când...

2. O credinta mare presupune rugaciune v.22-25
- in rugaciune sa cerem mila lui Dumnezeu “Ai mila de mine” v.22
- in rugaciune sa cerem ajutorul Domnului “Doamne, ajuta-mi” v.25
- sa fim multumiti cu o firimitura din harul lui Dumnezeu
4. O credinta mare presupune staruinta v.23-27
- obstacole: era femeie, era de origine cananeanca,
- staruieste chiar daca Hristos o ignora v.23
- staruieste chiar daca oamenii religiosi sunt deranjati v.23
- staruieste chiar daca Hristos jigneste v.26
5. O credinta mare primeste un raspuns mare v.28
- raspunsul lui Hristos:
-“mare este credinta”
-“faca-ti-se cum voiesti”
- fiica s-a vindecat in ceasul acela
Trairea prin credinta are ca rezultat rezolvarea problemelor

Creștinul autentic se recunoaște în timpul rugăciunii.
Credinţa este testamentul viu pe care un om viu-spiritual și-l face și-l trăiește pentru
veşnicie încă de pe pământ.
Întinde-ţi mâinile cu credinţă spre Mântuitor, El le va vedea, ţi le va primi, şi nu-ţi va
mai da drumul!
Ca valurile unei ape liniştite este inima omului încrezător în Dumnezeu.
Când greaua încercare vine peste noi, dacă nu avem haina credinţei, durerea poate fi
sfâşietoare.
Omul lui Dumnezeu are privirea îndreptată spre Lumină nu spre fiarele întunericului.
Credinţa este o redirecţioanare a privirii noastre, eliminarea imaginii noastre din
centrul atenţiei şi înlocuirea ei cu Dumnezeu.
Credinţa este virtutea care are cea mai puţină grijă pentru sine.

