CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 17/11
- Fapte 16-17
Marţi, 18/11
- Fapte 18-19
Miercuri, 19/11 - Fapte 20-21
Joi, 20/11
- Fapte 22-23
Vineri, 21/11
- Fapte 24-26
Sâmbătă, 22/11 - Fapte 27-28
Duminică, 23/11 – Romani 1-3

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

1Petru 1:25
Galateni 6:7
Ps.12:7
Ecles.11:1
Matei 24:13
Ps.138:7
Ioan 6.35

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Vineri, 21 Noiembrie – Grămadă Loredana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
NICU ȘI ELENA SIMA - BULGARIA
Oamenii din BulgarIa să fie deschiși la Evanghelie
Dumnezeu să însoțească Cuvântul mărturisit cu semne și
minuni
Biserica bulgară să se implice în evanghelizarea turcilor
Parteneri în rugăciune și financiar
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SUCEAVA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizarea zonelor mai puțin
evanghelizate ale României

Situat în nordul regiunii Moldova cuprinde 5 municipii, 11 orașe și 97
de comune înregistrând o populație de 688.435 locuitori. Municipiul
Suceava este reședința de județ cu o populație de 86.282 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

Buletin Duminical
16 Noiembrie 2014

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)
.

Predică: Pastor, Costel Grămadă

OMUL CARE FACE VOIA LUI DUMNEZEU
- OMUL INTEGRU Matei6:19-24; 7:21-29
Cu acest pasaj, Domnul Isus încheie Predica de pe munte.
La sfârșitul predicii, Isus cheamă la aplicarea Cuvântului/predicii Sale (Mt.7:24).
Venim la Biserică să ne facem oameni mai buni....oameni integri
Ce este integritatea? Cuvântul vine din latinescul integritas, care înseamnă
totalitate, întregime, plinătate.
O persoană integră nu este divizată - duplicitară, nici nu se preface, aceasta ar fi
ipocrizie.
Oamenii integri nu au nimic de ascuns și nimic de care să se teamă.
Integritate înseamnă armonie perfectă între ce spui si ce faci.
Caractristici ale unui om integru:
I. ARE O SINGURĂ INIMĂ
El nu încearcă să iubească și pe Dumnezeu și lumea în același timp.
Inima lui este în cer și acolo este și comoara lui.
1 Ioan 2:15 –Modul în care oamenii își folosesc banii este un indiciu al
inimii lor.
O persoană integră ia această poruncă în mod foarte serios: ”Să iubești pe Domnul,
Dumnezeul tău, cu toată inima...” (Matei 22:37)
Deut.30:15-20
II. ARE UN SINGUR CUGET, O SINGURĂ PERSPECTIVĂ/VIZIUNE, UN
SINGUR OCHI
Un singur ochi, presupune o persoană dedicată lucrurilor spirituale.
- Un singur ochi ține viața pe adevărata direcție.
- Un singur ochi lasă lumina – Mt.6:22
Perspectiva / viziunea ajută la determinarea consecințelor
Iacov 1:8 – ”un om nehotărât este nestatornic în toate căile lui”
- Lot - Gen.13:6
- Avraam – Evrei 11:13-16
- Un singur ochi – un om cu inima întreagă, nu cu inima împărțită
III. ARE O SINGURĂ VOINȚĂ
Voința de a sluji un singur stăpân – Mt.6:24
- Prima datorie a fiecărui suflet este să-și găsească Stăpânul nu libertatea.
o Odata ce ti-ai găsit Stăpânul, pe Isus Hristos, vei găsi și libertatea.
o Ioan 8:36 – ”Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi.”
Nimeni nu poate sluji cu succes la doi stăpâni.
o A face așa ceva înseamnă să te împarți,
 și o persoană împărțită nu are integritate.
Vointa de a face voia lui Dumnezeu – Mt.7:21
Iov – exemplu de om integru (Iov 1:1)
CONCLUZIE
Alege să fii un om integru începând de astăzi.

DRUMUL TRASAT DE DUMNEZEU
“in tara unde .. nu vei duce lipsa de nimic.”
(Deuteronom 8:9)

Cand i-a scos pe iudei din robie, Dumnezeu a facut acest lucru in etape:

1) I-a scos din tara unde “duceau lipsa”. Ca robi in Egipt, lipsiti de putere, ei au
fost obligati sa depinda de Faraon pentru toate lucrurile. Iar cand trebuie sa te bazezi
pe altcineva in afara de Dumnezeu, nu esti cu adevarat liber. Dumnezeu nu va
ingadui sa fii “prins” de nimeni altcineva decat de El. Indiferent de cei pe care ii
foloseste Dumnezeu, doar El este sursa de care ai nevoie.

2) I-a purtat prin pustie unde au “avut suficient”. Dumnezeu le-a dat mana;
suficienta pentru fiecare zi. Nu este distractiv sa te lupti pentru supravietuire. Dar
putem sa apreciem lucrul pentru care trebuie sa ne luptam si invatam sa ne incredem
mai mult in Dumnezeu. In plus, vietuirea cu lucruri “suficiente” zideste in noi
tenacitatea ce ne indrepta spre lucruri mai bune.

3) I-a dus intr-o tara unde aveau “mai mult decat suficient”. Dumnezeu a descris
viitoare tara a Israelului drept “o tara unde nu vor duce lipsa de nimic”. Scopul ultim
al lui Dumnezeu pentru tine este belsugul; in toate domeniile vietii! Dar face El acest
lucru pentru a avea mai mult decat celalalt? Nu! Dumnezeu i-a spus lui Avraam: “Voi
face din tine un neam mare si te voi binecuvanta; iti voi face un nume mare si vei fi o
binecuvantare” (Geneza 12:2). Sa ai statut si succes inseamna sa fii in postura de a-i
binecuvanta pe altii si de a implini planul lui Dumnezeu pentru viata ta.

