
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin Duminical  
 03 februarie 2019                                        

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE AZI 

Predică: Pastor Costel Grămadă 
 

 

 
 

 

 

 

ă

PROGRAMUL SAPTAMÂNII 

Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni 

www.filadelfiaurziceni.ro 

E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro  

Pastor  Costel Grămadă, tel: 

0722596871 

 

 

CITIREA BIBLIEI 
 ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ  
 

Duminică, 03/02 – Levitic 7-8 

Luni, 04/02         - Levitic 9-10 

Marţi, 05/02       - Levitic 11-13 

Miercuri, 06/02  - Levitic 14-15 

Joi, 07/02            - Levitic 16-18 

Vineri, 08/02      - Levitic 19-21 

Sâmbătă, 09/02   - Levitic 22-23 

   O biserică pentru oameni ca tine 

Dum. dim. – 10:00 - Slujbă 

Dum. seara - Borănești,                     

                    - Moldoveni 

Miercuri, 17:00–Rugăciune  

Sâmbătă - Urziceni 

 Repetiţie grup închinare 

 Repetiţie cu tinerii 

bisericii 
 

VERSETUL DE AUR AL BISERICII 

„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea 

Domnului este aproape.”                                                          (Iacov 5:8)                                                                                                               
                                                                                           .                                                                                                              

 

 

PROMISIUNILE LUI 
DUMNEZEU 

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 
 

Duminică Isaia 41:13  

Luni  Ioan 1:7  

Marți  Ps.138:7-8  

Miercuri Apoc.3:12  

Joi  Ps.124.6-8  

Vineri  Ps. 41:1-3  

Sâmbătă Ps.62:5-7  

  

  

ZIDIRE SUFLETEASCĂ 
EVANGHELIZARE 
ÎNCHINARE 
PĂRTĂŞIE 
UCENICIZARE CAUZE SPECIALE DE RUGĂCIUNE: 

 DOMNUL SĂ SCOATĂ LUCRĂTORI LA SECERIȘUL SĂU 
 ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI 

 
VIZIUNEA BISERICII: 

 CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE 
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI 

 
 

 
PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU MISIUNE  - 2019 

 
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ SĂ NE RUGĂM DOMNULUI PENTRU: 

BETUEL ȘI BIANCA - NIGER 

- Duhul Sfânt să întărească biserica persecutată din această țară. 
- Domnul să mântuiască cât mai multe suflete. 
- Protecția Domnului să fie peste familia misionarilor români.  

FUNCŢIILE BISERICII 

RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE CONTINUĂ 

PENTRU FAMILIILE BISERICII 

În săptămâna aceasta ne vom ruga pentru familia: 

Grămadă Loredana și Costel 

 

http://www.filadelfiaurziceni.ro/
mailto:info@filadelfiaurziceni.ro


SEMNE ALE IDENTITĂȚII TALE 

Coloseni 3:1-17 

 
Cine ești? 

Un creștin este alesul lui Dumnezeu (v.12) 

 

Semnele unui ales al lui Dumnezeu. 

DRAGOSTEA (v.14) 
”Îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii” (v.14) 

Dragostea ca legătură frățească în biserică.  

- Îndurarea; bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, 

iertarea (v.12-13) 

Dragostea frățească ca semn de recunoaștere pentru cei din lume (Io.13:35) 

 

Alesul Domnului va avea dragostea lui Dumnezeu în el și va iubi necondiționat 

 

PACEA (v.15) 
Hristos este pacea noastră (Ef.2:14; Io.14:27; 16:33) 

 

Pacea lucrează unitate (v.15) 

- Pacea lui Hristos asigură unitatea trupului (Bisericii) 

Pacea stăpânește în inimile noastre. 

- Când pacea stăpânește, îngrijorarea nu-și găsește cuib 

 

Alesul Domnului este un om al păcii și un împăciuitor. (Rom.14:19; Rom.12.17-18) 

 

ADEVĂRUL (v.16) 
Cuvântul lui Hristos este ADEVĂRUL. 

- Adevărul să locuiască din belșug în noi (v.16a) 

- Adevărul să locuiască în noi în toată înțelepciunea (v.16b) 

- Cuvântul lui Hristos trebuie să fie sursa învățăturii noastre (v.16c) 

- Cuvântul lui Hristos să fie temelia părtășiei noastre (Col.4:6) 

- Cuvântul lui Hristos să fie sursa laudelor și mulțumirilor noastre 

 

Alesul Domnului va trăi după Cuvântul lui Hristos 

 

SLUJIREA (v.17) 
Tot ce spun si fac să fie spre slava lui Dumnezeu (1Cor.10:31) 

Tot  ce spun și fac în Numele Domnului Isus să-l glorifice pe Tatăl (Io.14:13) 

Orice faptă să se asemene cu a lui Isus Hristos (1Io.26) 

Orice vorbă sau faptă să fie făcute în spirit de mulțumire (Rom.14:18) 

 

Alesul Domnului va sluji din toată inima, ca pentru Domnul (v.23) 

 
 

VIAȚA E AȘA CUM ȚI-O FACI 

 

Se spune că un bătrân înțelept stătea în fiecare zi împreună cu 

nepoata sa pe un balansoar, la intrarea în stația de combustibil, 

salutând turiștii care treceau prin micul lor oraș. Într-o zi, un bărbat 

înalt, care părea a fi turist, a început să se uite în jur, ca și cum se 

interesa să găsească o zonă în care să trăiască. „Ce fel de oraș e ăsta 

până la urmă?” a întrebat el.  Bătrânul a răspuns: „Ei bine, din ce fel 

de oraș proveniți?” Bărbatul a răspuns: „Dintr-un oraș în care oamenii 

se critică unii pe alții. E un loc foarte neplăcut pentru a-ți duce viața.” 

Bătrânul  a spus: „Știți, și orașul acesta este la fel.” 

 

Mai târziu, o familie aflată în trecere s-a oprit să  alimenteze mașina. 

Tatăl a coborât și l-a întrebat pe bătrân: „E plăcut să locuiești în acest 

oraș?” „Dar orașul din care veniți cum este?” a răspuns el. Bărbatul a 

zis: „În orașul din care vin eu toată lumea se cunoaște și sunt 

întotdeauna gata să-ți dea o mână de ajutor. Îmi pare rău că trebuie 

să părăsesc acest oraș!” Bătrânul a zâmbit și a spus: „Știți ceva, cam 

tot așa  este și orășelul nostru.” 

 

După ce a plecat această familie, nepoata bătrânului s-a uitat în sus și 

a zis: „Bunicule, cum se face că primului bărbat i-ai spus că orașul 

nostru este un loc îngrozitor, iar când a întrebat acea familie, le-ai 

spus că este un loc minunat de trăit”. Bătrânul s-a uitat în ochii ei 

mari, albaștri și i-a zis: „Draga mea, indiferent unde te duci, porți cu 

tine atitudinea ta – și asta face ca locul să fie îngrozitor sau minunat.” 

 

Da, viața e așa cum o faci! Acesta este motivul pentru care Biblia 

spune: „Cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI 

CAUZE: 

 MANIFESTAREA DUHULUI SFÂNT ÎN BISERICĂ 

 LUCRAREA DE EVANGHELIZARE 

 ÎNTOARCEREA OAMENILOR LA DUMNEZEU 

 SLUJITORII ȘI LUCRĂRILE BISERICII.  

 UN NOU LOCAŞ DE ÎNCHINARE 

 


