CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 28/07
- Isaia 47-49
Marţi, 29/07
- Isaia 50-52
Miercuri, 30/07 - Isaia 53-56
Joi, 31/07
- Isaia 57-59
Vineri, 01/08
- Isaia 60-63
Sâmbătă, 02/08 - Isaia 64-66
Duminică, 03/08 – Ieremia 1-3

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

Ioel 2:28-29
Hagai 2:8-9
Ps.37:11
Ps.23
Ps.128
Apoc.3:12
Ps.34:15

CE SENS ARE SĂ TE ÎNGRIJOREZI?
Nu are nici un sens să-ţi faci griji pentru lucrurile pe care le poţi
controla, pentru că dacă le poţi controla, atunci de ce să te mai
îngrijorezi? Şi nu are nici un sens nici să-ţi faci griji pentru lucrurile pe
care nu le poţi controla, pentru că dacă nu le poţi controla, atunci la ce
să te mai îngrijorezi?”

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
ISRAEL
Dumnezeu să lase pacea și protecția Lui peste Israel
Ca toții evreii să înțeleagă că Isus este Mesia care eliberează de
păcate și dăruiește mântuirea
Ca Dumnezeu să își împlinească scopurile Lui cu privire la
Israel
Ca evreii să fie eliberați de legalismul Legii și să trăiască în har

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
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor – Costel Grămadă

SĂ NE RUGĂM PENTRU IAȘI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici

Situat în regiunea Moldova, cuprinde 1 municipiu, 4 orașe și 93 de
comune înregistrând o populație de 723.553 locuitori. Municipiul Iași
este reședința de județ cu o populație de 263.410 locuitori.

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

Pastor Costel Grămadă

EȘTI ACOLO UNDE AR TREBUI SĂ FII?
Modelul de misiune al Domnului Isus Hristos

PERLE DUHOVNICEȘTI - RICHARD WUMBRAND

Text:Matei 9:35-36
Isus = Cel mai mare misionar
Isus a părăsit cerul pentru a veni pe Pământ să împlinească nevoile oamenilor
Cea mai nobilă misiune a unui pământean este să fie în slujba aproapelui
Locul unde ar trebui să fii este același în care a fost Isus înaintea ta.- Ioan 14:12

In masura in care ne indepartam de Dumnezeu, adevarul se indeparteaza
de noi.
Fara adevarul deplin, viata ta va fi un esec, iar daca esti o persoana
talentata, va fi o catastrofa pentru altii.

I. ÎN MIJLOCUL OAMENILOR PIERDUȚI
Misiunea lui Isus a insemnat, mai întâi, propovăduirea Evangheliei – v.35a
Isus a fost trimis la oile pierdute – Matei 15:24

Mai greu e sa traiesti o zi in adevarata ascultare, decat un an in intentii si
planuri mari.

Isus a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. - Lc 19:10; Mt 18:11
- Pilda fiului risipitor - Luca 15:24; 32
”căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.”

Biruinta desavarsita este sa te biruiesti pe tine insuti.

- Noi eram rătăciți, dar Domnul ne-a găsit – Is.53:6
Locul tău este printre cei pierduți – Matei 10:6
- Poți propovădui celor pierduți prin puterea Duhului Sfânt – Fapte 1:8
-

Domnul nu se lupta pentru cel ce nu face el insusi pasi inainte.
In lupta dintre idei, biruinta finala nu poate fi decat a crestinilor.
Biserica nu este o societate de sfinti perfecti, ci de candidati la sfintenia
perfecta.

II. ÎN MIJLOCUL CELOR BOLNAVI ȘI NEPUTINCIOȘI
Misiunea lui Isus a însemnat, apoi, vindecarea bolilor și neputințelor – v.35b
- ”el vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință”
– Domeniile de vindecare a lui Isus - Matei 4:23-24
- spiritual, sufletesc, fizic...
Locul tău este printre cei bolnavi – Matei 10:1b
- Isus ti-a dat putere

III. ÎN MIJLOCUL CELOR NECĂJIȚI ȘI SĂRACI
Misiunea lui Isus a însemnat și îngrijire pastorală – v.36
Îngrijirea pastorală implică milă . - Lui Isus I s-a făcut milă” – v.36a
Marcu 6:34 – Isus s-a îngrijit de cei flămânzi.
Locul tău este printre cei necăjiți – Mc.6:37, ”Dați-le voi să mănânce!”
Mila biruiește judecata – Iacov 2:13

Ai grija sa nu alergi in zadar, daca nu alergi cu adevarata biserica.
Omul drept e indraznet ca leul, dar placut si bland ca mielul.
Egoismul este prima veriga din lantul lung al oricaror vicii.
Bucură-te că ai un Dumnezeu, care-ţi este Tată! Bucură-te că ai un
Mântuitor, care-ţi dă har - Isus Hristos! Bucură-te, gândindu-te că
necazurile sunt şcoala desăvârşirii.
Oamenii din lume nu înţeleg bucuria creştinilor care suferă, după cum nici
broasca dintr-o fântână nu înţelege ce este un ocean.
Nu fi atât de blând încât să renunţi la îndeplinirea scopului tău.

