CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/12
- Evrei 5-8
Marţi, 17/12
- Evrei 9-10
Miercuri, 18/12 - Evrei 11-13
Joi, 19/12
- Iacov 1-5
Vineri, 20/12
- 1 Petru 1-5
Sâmbătă, 21/12 - 2 Petru 1-3
Duminică, 22/12 – 1 Ioan 1-5

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

Ps.34:17
Matei 5:9
Ioan 16:15
Zah.2:10
Isaia 40:11
Ioan 6:35
Prov. 16:7

NU AM TRĂIT NICIODATĂ
Într-un spital, o femeie plângea la aflarea veştii că avea cancer,
în faza finală. Un prieten a încercat să o mângâie, dar femeia i-a spus:
„Nu plâng pentru că mor. Plâng pentru că nu am trăit niciodată!”
Atunci când ne dăm seama de limitele noastre şi de tot timpul
irosit, adoptăm o atitudine lucidă faţă de condiţia noastră muritoare.
Isus a spus: „Eu… v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi
roada voastră să rămână”. Adevăratele valori sunt cele spirituale care
rămân pentru eternitate. Trăiește astfel încât să nu îți pară rău la
sfârșitul vieții că ai trăit degeaba.

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
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

DESPRE DĂRNICIE (III)
„Un suflet se poate numi darnic atunci cand ii face mai multa placere sa dea
decat sa primeasca.”
„Felul in care dai valoreaza mai mult decat ceea ce dai.”

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Boștiog Vasile

LUNA DECEMBRIE – RODIREA ÎN DĂRNICIE

„Generozitatea nu consta in a da mult, ci a da atunci cand trebuie.”
„Zgârcitul se bucură luând, iar darnicul se mângâie dând.”
„Agonisind se îmbogăţeşte avarul, iar generosul – dăruind.”
„Daca nu esti darnic dintr-un castig modest, nu vei fi darnic nici in bogatie.”

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

Predică – Păstor, Costel Grămadă

CE DAI CELOR DIN JUR?
Fapte 3:1-10
RODIREA ÎN DĂRNICIE (III)

Ce ar trebui sa dea un credincios celor din jurul lui?
I. RĂSPUNSURI CORECTE
A. Pentru o nevoie evidentă.
1. Nevoia cerşătorului era evidentă – era schilod, olog din naştere.

Motive și modalități biblice de a dărui

1. De ce să dăruim
2. Nevoia bisericii este evidentă
B. Răspuns de dragoste şi gratitudine.
Pentrucă Petru şi Ioan Îl aveau pe Isus în inima lor, ei aveau
compasiune faţă de cerşător.
* Ioan 12:1- răspunsul dragostei şi gratitudinii
- De data aceasta, au vrut să răspundă şi ei cu dragoste.
- masă, ospitalitate
- ungere cu untdelemn înainte de îngropare
Ce răspunsuri ai pentru aproapele tău?
II. RESURSE FOLOSITOARE
A. Resursele pe care le ai
1. Petru i-a dat cerşătorului olog din resursele pe care le avea:
- puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos
- autoritatea lui Dumnezeu
- vindecarea-sănătatea care îi lipsea
B. Folosind resursele pe care le ai
1. Petru nu a dat din ce nu avea.
2. O parte din tot ce câştigi este pentru a da (10%)
Ce resurse ai tu?
III. DÂND RĂSPUNSURI ȘI RESURSE VEI VEDEA REZULTATE
A. Minuni – v.7-8a
B. Viață nouă – v.8
a. schimbarea statutului – nu mai cerșea (Ioan 4:28)
b. schimbarea locului, de la poartă în Templu
c. Schimbarea ocupației
i. Lăuda pe Dumnezeu
ii. Mergea după Petru și Ioan
C. Uimire – v.10
Ai rezultate în viața ta de când Îl ai pe Hristos?

a. Confirmă credința noastră (Iac. 2:14-16)
b. Asigură adevăratele bogății eterne (Luc. 12:33; 1 Tim. 6:1719)
c. Urmează exemplul lui Hristos (2 Cor. 8:9)
d. Ajută Împărăția lui Dumnezeu (Fil. 4:14 și urm.)
e. Influențăm și pe altul să dea (2 Cor. 9:2 - Şi râvna voastră i-a
însufleţit pe cei mai mulţi)
f. Eliberare în vreme de criză (Ps. 41:1 - Ferice de cel ce
îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl
izbăveşte)

2. Cum să dăruim
a. În mod sincer și în taină (Mat. 6:1-3)
b. Dintr-o inimă generoasă (Rom. 12:8 - Cine dă să dea cu inimă
largă)
c. Din abundență (2 Cor. 8:7)
d. Însuflețiți de gândul că îi dăruim lui Dumnezeu, nu omului
(Ex. 35:21 și urm.)

