CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 31/03
- 2 Sam. 4-7
Marţi, 01/04
- 2 Sam. 8-11
Miercuri, 02/04 - 2 Sam. 12-13
Joi, 03/04
- 2Sam. 14-16
Vineri, 04/04
- 2 Sam. 17-19
Sâmbătă, 05/04 - 2 Sam. 20-22
Duminică, 06/04 – 2 Sam. 23-24

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

Isaia 60:19-20
Isaia 54:17
Fapte 1:8
Ps.49:15-17
Ps.16.11
Isaia 58:13-14
Ps.34:7

Dumnezeu în viața noastră
Nu e suficient să spui că Dumnezeu există; El trebuie să existe în viața
ta. Cu ce mă ajută să spun că Dumnezeu lucrează, daca nu lucrează în viața
mea, sau ce rost are să afirm că El e sursa binecuvântărilor, dacă acestea nu
vin peste mine? Acest lucru doar mă întărâtă. A auzi și a vorbi despre cât de
mare, glorios, bun și drept este Dumnezeu, fără să trăiești tu măreția,
bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu e cea mai mare tragedie.

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SIMONA CABA - MISIONAR ÎN MOZAMBIC

-

-

Înțelepciune și călăuzire în pregătirea liderilor Mozambicului
O revelație a voii lui Dumnezeu în comunitățile tribale
Evanghelizarea musulmanilor
Protecție în călătoriile pe care le fac in zonele îndepărtate și
izolate
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Pastori și slujitori cu pasiune pentru Împărăția lui Dumnezeu în
fiecare biserică
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate

Situat în sud-estul Munteniei cuprinde două municipii, 3 orașe și 50 de
comune, înregistrând o populație de 285.107 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
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor – Costel Grămadă

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

Predică: Pastor, Costel Grămadă
TEMELIA PĂRTĂȘIEI FRĂȚEȘTI
1Corinteni 1:9; 1Ioan 1:7

Temelia părtășiei frățești are doi stâlpi:
A. PĂRTĂȘIA CU HRISTOS
1. Părtășia creștină începe cu Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
- Ioan 15:4 – să rămân în El, și El să rămână în mine
- Ioan 17:21 –
2. Părtășia creștină are în centrul ei părtășia cu Isus Hristos
Nu există părtășie creștină fără părtășia cu Isus Hristos
- 1Ioan 1:3

Cel mai distrugător obicei – acela de a te îngrijora
Cel mai contagios spirit – entuziasmul
Cel mai eficace “tratament de urgență” – încurajarea
Cel mai eficace tratament în insomnie – pacea minții
Cel mai periculos pârâiaș – bârfitorul
Cel mai incredibil computer din lume – creierul uman

3. Părtășia creștină se dezvoltă în părtășia cu Hristos
* Drojdia crește doar când este frământată cu apă și făină.
Părtășia creștină este un organism viu în care toți sfinții:
a. sunt legați de Domnul Isus Hristos
o Isus Hristos este Capul viu al părtășiei - El controlează părtășia
Ef.4:16

Cel mai mizerabil sentiment – autocompatimirea
Cel mai de preț lucru – credința
Cel mai puternic mijloc de comunicare – rugăciunea
Cele mai înaripate cuvinte – “Da, pot!”

b. sunt legați împreună:
a. prin unirea Duhului – Ef.4:3a
b. prin legătura păcii – Ef.4:3b
c. legătura desăvârșirii, care este dragostea – Col.3:14

B. TRĂIREA ÎN LUMINĂ - 1Ioan 1:7
A umbla în lumină = să trăiești în neprihănire, în sfințenie, împlinind voia lui D.
A umbla în întuneric = să trăiești în nelegiuire și fărădelege, călcând voia lui D.
2Corinteni 6:14
1. Mai întăi, părtășia noastră este cu Dumnezeu
1Ioan.1:6 –
Părtășia noastră cu Dumnezeu este întemeiată pe trăirea în neprihănirea Lui.
v.5 – ”Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric”-Ioan 12:46

Cea mai mare bucurie – aceea de a dărui altora
Cea mai mare pierdere – aceea a respectului de sine
Cea mai prețuita posesiune – integritatea
Cea mai împlinitoare slujbă – aceea de a-i ajuta pe alții
Cea mai urâta trăsatura de caracter – egoismul
Cea mai grozavă resursă naturală – tinerețea omului
Cea mai mare problema de biruit – teama
Cea mai nefericită infirmitate în urma eșecului – scuzele
Cea mai nefericită lipsa – lipsa de speranță

2. În al doilea rând părtășia noastră este unii cu alții
v.7
Faptele luminii:
c. Toate faptele bune - Matei 5:16
d. dragostea - 1 Ioan 2:10– ”Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină...”
Efeseni 5:8 - Odinioară eraţi întuneric; dar acum Sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi,
deci, ca nişte copii ai luminii.

Cea mai frumoasa podoabă – zâmbetul!
Cea mai fatală armă – limba
Cea mai mare putere în viață – dragostea
Cea mai importanta prezență în viața oricui DUMNEZEU!

