CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 27/10
- Luca 16-18
Marţi, 28/10
- Luca 19-20
Miercuri, 29/10 - Luca 21-22
Joi, 30/10
- Luca 23-24
Vineri, 31/10
- Ioan 1-2
Sâmbătă, 01/11 - Ioan 3-4
Duminică, 02/11 – Ioan 5-6

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

Ps.37:39-40
Ps.91
Ioan 15:10
Ps.46:1-3
Prov.20:18
Isaia 58:9-10
Efes.2:19

„Există două tipuri de oameni; cei care-i spun lui
Dumnezeu: "Facă-se voia Ta" şi cei cărora
Dumnezeu le spune: "Bine atunci, facă-se voia ta”

C. S Lewis

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MARCEL ȘI IOANA ȘAITIȘ - MADAGASCAR
Sănătate, protecție, călăuzire și înțelepciune în lucrarea de
plantare de biserici și educație creștină
Formarea unei echipe de rugăciune.
Obținerea vizei pe termen lung pentru întreaga familie și
creștere și maturitate în biserica din Madagascar
SĂ NE RUGĂM PENTRU SATU MARE
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât în județ cât și în zonele mai puțin evanghelizate

Situat în nord-vestul țării, cuprinde 2 municipii, 4 orașe, 56 comune și
226 sate, înregistrând o populație de 329.079. Municipiul Satu Mare
este reședința de județ cu o populație de 94.948 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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: 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)
.

Pastor, Costel Grămadă

FAPTELE CELUI CREDINCIOS
A DOUA TREAPTĂ SPRE CUNOAȘTEREA DEPLINĂ A LUI HRISTOS
2 Petru 1:5; Efeseni 2:10
I. CATEGORII DE FAPTE
1. Faptele moarte – Evrei 9:14
- sunt făcute dintr-o credință moartă
2. Faptele firii pământești – Gal.5:19
Mai sunt numite:
- fapte rele – Col. 1:21
o săvârșite de cei străini de Hristos și de vrăjmașii lui Hristos
 Cain - 1 Ioan 3:12
 Diotref - 3 Ioan 1:10
- faptele trupului - Romani 8:13
- faptele întunericului - Romani 13:12
- faptele nelegiuite - Iuda 1:15
3. Faptele bune – Ef. 2:10
1 Tim. 5:25
II. FAPTELE CREDINCIOSULUI VIN DIN CREDINȚĂ
2Petru 1:5 –
Iacov.2.17 – ”credința fără fapte este moartă.”
Iacov 2.26 Faptele dovedesc credința ta în Hristos
III. FAPTELE CREDINCIOSULUI TREBUIE SĂ FIE ÎN CONCORDANȚĂ
CU POCĂINȚA LUI
3 Ioan 1.6b,8
1 Petru 1:17
IV. FAPTELE CREDINCIOSULUI VOR LUMINA ÎN LUME
Matei 5:14-16
1 Petru 2:12
2 Petru 2:8
Dimitrie – 3Ioan 1.12
V. CONCLUZIE
Tit 3:8, 14; 3 Ioan 1.11
Matei 28:19

PUNE-ȚI ÎN VALOARE POTENȚIALUL
“Toate au fost facute prin El si pentru El” (Coloseni 1:16)
Michelangelo a lucrat la o serie de statui, dar numai pe cateva dintre
ele le-a finalizat. Cateva dintre cele neterminate se gasesc intr-un muzeu din
Italia – potentialul neimplinit al unui mare geniu. Ceea ce este mai trist sunt
oamenii care ar putea deveni capodopere daca s-ar dezvolta. Poate intrebi:
“Cum pot sa-mi descopar si sa-mi dezvolt darurile?”
Priveste in sus! Nu vei putea sa-ti implinesti scopul vietii incepand cu tine
insuti. „In El am fost facuti si mostenitori, fiind randuiti mai dinainte, dupa
hotararea Aceluia, care face toate dupa sfatul voiei Sale” (Efeseni 1:11).
Renunta! Trebuie sa fii dispus sa sacrifici ceea ce esti pentru a deveni ceea ce
Dumnezeu doreste sa fii. Moise a renuntat la bogatiile Egiptului pentru a se
identifica cu un popor de sclavi. Pavel a renuntat la prestigiul de a fi un
Fariseu pentru a plati pretul statutului de apostol. Fiecare om de succes are un
lucru la care a renuntat – nimic nu se dobandeste pe gratis.
Fii prezent! Pentru a castiga jocul trebuie sa participi. Nu poti sta pe banca de
rezerva. Ai fost lasat pe acest pamant pentru a-ti aduce contributia. Nu ai fost
creat doar pentru a consuma resurse – pentru a manca, a respira si a ocupa
spatiu. Nu, Dumnezeu te-a chemat pentru a schimba ceva!
Ascultă-ți chemarea! Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui leremia este adevarat si
pentru tine: „Mai inainte ca sa te fi intocmit in pantecele mamei tale, te
cunosteam si mai inainte ca sa fi iesit tu din pantecele ei, Eu te pusesem
deoparte” (Ieremia 1:5). Gaseste misiunea pe care ti-a dat-o Dumnezeu si
adu-o la viata. “David … a slujit celor din vremea lui, dupa planul lui
Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 13:36). Nu exista un tribut mai mare!
Imagineaza-ti gravura de pe piatra mormantului tau: “Si-a petrecut viata
facand ceea ce Dumnezeu a dorit sa faca”. În felul acesta merită să ne trăim
viețile!

