CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 20/10
- Luca 1-2
Marţi, 21/10
- Luca 3-4
Miercuri, 22/10 - Luca 5-6
Joi, 23/10
- Luca 7-8
Vineri, 24/10
- Luca 9-10
Sâmbătă, 25/10 - Luca 11-12
Duminică, 26/10 – Luca 13-15

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

2Cor.12:9,10
Ps.89:24-25
Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Isaia 53:4-5
Prov.13:13

„Multe lucruri am ţinut în mâinile mele şi pe
toate le-am pierdut, însă toate pe care le-am
aşezat în mâinile Domnului încă le mai am”
Martin Luther

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
PRISECARU LUMINIȚA – MISIONAR ÎN ETIOPIA
- Voia Lui să se facă și numele Său să fie respectat în inimile
celor care sunt din Împărăția lui Dumnezeu în grupul Ale
- Împărăția Lui să vină în acele locuri din Ale unde nu a ajuns
încă

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU SPANIA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în cele 62 de biserici
Înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât
conaționalilor români, cât și băștinașilor

Regatul Spaniei este situat în sud-vestul Europei și are o populație de
47.190.493 locuitori, iar capitala țării este Madrid. Diaspora română
cuprinde aproximativ un milion de locuitori din care 16.800 sunt
credincioși penticostali.

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Studenți ITP
Seara: O seară specială de închinare și învățătură împreună cu Ed Ainsworth
din America

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

ÎNCREDEREA

SCOPUL BISERICII PENTRU ULTIMELE TREI LUNI DIN ANUL 2014

PROVOCARE LA SCHIMBARE
2Cor.5:17

“Sa nu va parasiti, deci, increderea” (Evrei 10:35)

”Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile
s-au făcut noi.”
În Hristos, nimic altceva nu contează, decât să fii o făptură nouă.- Gal.6:15
Psalmul 38 – rugăciunea celui care are nevoie de schimbare în viața lui.

Doresti sa devii mai increzator? Trebuie să faci urmatoarele trei lucruri:
1) Stabileste-ti valoarea potrivit sistemului de evaluare a lui Dumnezeu,
nu a lumii! Dumnezeu a aratat insemnatatea pe care o ai pentru El prin doua
fapte marete. In primul rand, El te-a creat dupa chipul si asemanarea Sa. In al
doilea rand, chiar daca ai fi fost singurul om care a trait vreodata, El tot Si-ar
fi trimis Fiul sa te rascumpere. Aceasta te face de nepretuit! Aceste doua
adevaruri neschimbatoare trebuie sa fie fundamentul stimei de sine.

2) Inconjoare-te de oameni care zidesc increderea, nu de oameni care

Trei termeni care vorbesc despre trei acțiuni care, odata aplicate, vor produce schimbare în
viața noastră: REFORMĂ ......RECONECTARE ..........RESTAURARE

I. REFORMĂ
Definiție: a modifica, a schimba, a îndrepta, a îmbunătăți (o situație, o concepție etc.), a
scoate din uz...
Câteva domenii din viața noastră care ar trebui reformate:
- Viața noastră spirituală
Galateni 2:20
- Mintea noastră
Să scoatem afară gândurile rele și negative, distructive
Avem nevoie de ajutorul Domnului - Ps.51:1-10
- Viața de rugăciune
Iuda 1:20
- Domeniul faptelor bune.
Tit 3:14; Gal.6:9

distrug increderea. Distrugatorii de incredere te fac sa suferi de complexul
“Charlie Brown”. Intr-o zi Lucy si-a pus mainile in sold si a spus: “Charlie
Brown tu esti un marcator de auto-goluri in finala ‘Cupei vietii tale’, o undita
si o momeala pe fundul lacului si un start ratat in competitie”! Nu e de mirare
complexul lui Charlie! Daca doresti sa devii plin de incredere, inconjoara-te
de oameni care scot la iveala tot ce e mai bun din tine.

2. RECONECTARE
Definiție: a reface, a restabili legături rupte, pierdute, a te pune din nou în contact cu cineva.
Câteva legături spirituale pe care trebuie să le refacem:
- Relația cu Domnul Isus Hristos
Cine este Hristos? – Coloseni 1.13-23
- Relația cu Duhul Sfânt
Ioan 14.24; Rom.8:9,14-16,26-27.
- Relația cu Trupul lui Hristos. Legăturile frățești.
Fapte 4:2; Efes.4:3; Col.3:14

3. RESTAURARE

3) Nu te mai compara cu altii.
Comparatiile cu alții produce competiție și comlex de inferioritate. Cu
siguranță sunt oameni mai buni decât noi. Cand iti dezvolti increderea, cei din
jurul tau, prietenii, familia si rudele isi vor dezvolta si ei nivelul de incredere.
De ce? Fiindca increderea aduce cu sine incredere! Descopera-ti darul,
dezvolta-l apoi du-te si foloseste-l spre slava Lui.

Definiție: a repara, a aduce în bună stare, a reface, a aduce într-o stare asemănătoare cu cea
originară,
Restaurarea câtorva valori spirituale
- Restaurarea sfințeniei
Cum putem să restaurăm sfințenia noastră?
Isaia 6:1-7
- Restaurarea credinței
Cum putem restura credința noastră?
Marcu 11:22-24
- Restaurarea dragostei
Cum putem restaura dragostea?
1Cor.13
- Restaurarea puterii
Cum putem restaura puterea? - Ps. 84:5-7; Isaia 40:28-31

