CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 23/11
- Romani 1-3
Marţi, 24/11
- Romani 4-7
Miercuri, 25/11 - Romani 8-10
Joi, 26/11
- Romani 11-14
Vineri, 27/11
- Romani 15-16
Sâmbătă, 28/11 - 1 Cor. 1-4
Duminică, 29/11 – 1 Cor. 5-9

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

Ioan 6.35
Ps.37:18
Ps.34.19
Rom. 8:28
Ps.6:9
Ps.37:28
Apoc.21:6

„Tot ceea ce se face din obișnuință nu este primit; orice lucru
făcut într-un mod superficial este sub nivelul calității care se
așteaptă de la noi. În slujirea creștină, motivația este totul, fiindcă
motivația este cea care dă fiecărui act moral calitatea lui finală”.
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ILIE RĂDEANU - MACEDONIA
Evanghelia să fie răspândită și să fie mântuite viețile mai multor
copii, tineri și vârstnici;
Protecția divină a lui Hristos să-l scoată biruitor din orice
împotrivire a diavolului;
Suport financiar necesar.

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL TELEORMAN
Localitățile în care se evanghelizează în această perioadă:
Ciolănești, Ciuperceni, Frumoasa;
- Pentru misionari: familii care să se mute în această zonă;

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– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă

-

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde 4 municipii, un oraș înregistrând
o populație de 436.025 locutori, din care 381 sunt credincioși
penticostali.
Alexandria este reședința de județ cu o populație de 50.496 locuitori.

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

SLUJIND DOMNULUI PRIN DĂRNICIA NOASTRĂ
CITATE SPIRITUALE DESPRE SLUJIRE
2Corinteni 9:1-15
Ce înseamnă ”dărnicia”?
DEX: Însușirea de a fi darnic; generozitate, mărinimie. 2. Fig. Abundență,
belșug; rodnicie, fertilitate
De ce ar trebui să slujim prin dărnicie? – 2Cor.9:12
I. LUCRURI DE CARE AI NEVOIE PENTRU A FI DARNIC
1. Bunăvoință (v.2a)
2Cor.8:3, 12

Nu poți compensa prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare!
Ştergarul de slujire, este cel mai mare lider spiritual în lucrarea
Domnului.
Cea mai înaltă slujire, este slujirea în dragoste şi umilinţă, la
picioarele Domnului.
Slujirea adevărată și care slăvește pe Dumnezeu, este aceea prin
care se repartizează și se împarte tot ce are Dumnezeu de dăruit
poporului Său.

2. Râvnă, pasiune (v.2b)
2Cor.8:4; 8:16, 22

Toată avuția lumii și toate realizările ei vor pieri odată, dar
slujirea ta după voia lui Dumnezeu rămâne în veac (1Ioan 2:17
- Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu
rămâne în veac).

3. Generozitate (v.5)
2Cor.8:2; Marcu 12:42-44

Dacă slujirea ta în biserică e reală, biserica va rămâne
cercetată, nu impresionată.

II. PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU PENTRU CEI DARNICI
1. Vor avea totdeauna în toate lucrurile din destul (v.8)
Prov.11:24a,25; 28:27a; Filipeni 4:19

2. Adăugare și înmulțire (v.10)

Dumnezeu este proslăvit doar prin slujirea care rodește pentru
Împărăția Sa - Ioan 15:8.
Renunțarea sau fuga de o situație grea în slujire îți va lăsa
multe goluri și nempliniri în inimă; numai trecând prin greutăți
cu ajutorul Domnului se împlinesc toate nevoile inimilor
noastre.
Cel chemat de Domnul in slujire nu rămane neconfirmat,
neechipat si neajutat de El.

3. Vor fi îmbogățiți în toate privințele (v.11)

Slujirea din casa ta este un faliment sau un succes?!
Înalţă-L pe Isus în viaţa ta şi El îţi va înălţa viaţa şi slujirea ta.

CONCLUZIE: 2Cor.8:7
Matei 6:19-21

Slujirea ta cea mai eficientă va rezulta din durerile tale cele mai
adânci.

