CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 20/04
- 2 Împărați 11-13
Marţi, 21/04
- 2 Împărați 14-16
Miercuri, 22/04 - 2 Împărați 17-18
Joi, 23/04
- 2 Împărați 19-21
Vineri, 24/04
- 2 Împărați 22-23
Sâmbătă, 25/04 - 2 Împărați 24-25
Duminică, 26/04 – 1 Cronici 1-2

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

2Cor.12:9,10
Mc. 16:17
Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Zah.12:8
Prov.13.13

„Nu pot să-I aduc lui Dumnezeu o închinare care să-i fie întru
totul plăcută dacă ştiu că adăpostesc în viaţa mea lucruri pe
care El le dezaprobă. Nu pot să mă închin cu adevărat şi
bucuros lui Dumnezeu duminică, dacă nu mă închin şi luni.”
(A. W Tozer)

ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SIMONA CABA - MOZAMBIC
-

-

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

O revelație a voii lui Dumnezeu în comunitățile tribale, care să
producă o schimbare radicală pentru Isus, de la șefii de trib până
la cel mai mic copil
Evanghelizarea musulmanilor
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA
Evanghelizarea și plantarea de biserici în comunele fără biserică
evanghelică din județul Constanța.
Biruință în războiul împotriva ocultismului din zona Dobrogei

Situat în regiunea Dobrogea, cuprinde 3 municipii, 9 orașe și 58 de
comune, înregistrând o populație de 630.679 locuitori, din care 2606
sunt credincioși penticostali.
Constanța este reședința de județ cu o populație de 310.471 de locuitori

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Diacon, Boștiog Vasile

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

Trei etape ale sfințirii
CUM SĂ NE PĂSTRĂM SFINȚI ÎNTR-O LUME CORUPTĂ?
2 Corinteni 7:1
Introducere
În Biblie sfințenia înseamnă:
 o viață cu un caracter dumnezeiesc; o condiție morală a lui
Dumnezeu și a poporului Lui – 1 Pt. 1:15-16
 o viață separată de tot ce este obișnuit și profan (Evr. 12:14)
 o viață curată consacrată în totalitate lui Dumnezeu
 statut pe care l-am dobândit în Hristos (Ef. 1:4); proces care trebuie
continuat până la capăt în frică de Dumnezeu (2 Cor. 7:1)
1. Trăind în adevăr - Ioan 17:17
a. Prin Adevăr (Cuvând) suntem sfințiți (1 Pt. 1:22)
b. Sfințirea noastră depinde de modul cum ne raportăm la Cuvânt
2. Trăind prin Duhul Sfânt – 1 Pentru 1:2
a. Sfințirea noastră este lucrată de Duhul Sfânt în noi
b. Doar prin puterea Duhului Sfânt ne putem continua sfințirea
până la capăt
3. Trăind în neprihănire – Romani 6:19, 22
a. Practicarea zilnică a faptelor neprihănite ne conduce către
sfințenie (v. 19)
b. Sfințenia este rodul (rezultatul) domniei lui Hristos în viața
noastră (v. 22)
4. Urmărind sfințirea întregii noastre persoane – 1 Tes. 5:23
a. Sfințirea trupului 1 Tes. 4:3-4
b. Sfințirea sufletului
i. Sfințirea minții (gânduri, imaginația etc.) Deut. 6:6-7
ii. Sfințirea voinței
iii. Sfințirea sentimentelor
c. sfințirea duhului (cugetului) 1 Tim. 1:5

SCOPUL MĂREȚ AL BISERICII ESTE DE A SE ÎNFĂȚIȘA SFÂNTĂ ÎN
SLAVA CEREASCĂ (Ef. 5:25-26)

(1) Sfintirea initiala. Ea este reprezentata de actul initial al sfintirii noastre,
prin lucrarea Domnului nostru Hristos. Aceasta sfintire are de-a face cu
initierea noastra in viata de credinta; cu asezarea noastra in pozitia de oameni
care au primit iertarea pacatelor si care au fost socotiti neprihaniti.
(2) Sfintirea practica sau sfintirea progresiva. Adica, biruinta asupra
pacatului prin plinatatea Duhului Sfant. Această etapa a sfintirii are de-a face
cu procesul dezbracarii faptelor firii pamantesti si a imbracarii cu faptele
omului cel nou, cu faptele Domnului nostru Isus Hristos. Desi cei mantuiti au
fost iertati de pacate si sfintiti in Hristos, totusi in ei ramane o infectie a firii
pamantesti. Daca nu controlam aceasta infectie, ea ne va compromite pozitia
pe care am ocupat-o.
(3) Sfintirea totala sau sfintirea deplina, care se va arata atunci cand va veni
Domnul Isus si cand vom fi inviati din morti, sau transformati in trupul slavit
al Domnului nostru Isus Hristos. Vom lasa in urma firea noastra
pamanteasca si atunci vom fi sfintiti pe deplin.

