CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/12
- Filipeni 1-4
Marţi, 09/12
- Coloseni 1-4
Miercuri, 10/12 - 1 Tesaloniceni 1-5
Joi, 11/12
- 2 Tesaloniceni 1-3
Vineri, 12/12
- 1 Timotei 1-6
Sâmbătă, 13/12 - 2 Timotei 1-4
Duminică, 14/12 – Tit și Filimon

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

Filip. 4:7
Ps.145:14
Ps.37:5
1 Ioan 2:5
2Corint.13:11
Ps.50:15
Matei 7:8

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul celor ce își
serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Vineri, 12 Decembrie – Gheorghe Georgiana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
BINECUVÂNTAREA ROMÂNIEI
Trezirea și reforma adâncă a națiunii noastre prin pocăință și
întoarcere la Domnul
Unitate în familii și în biserici
Stabilitatea politică, socială și economică a României
Pentru o trezire autentică a preoților ortodocși
SĂ NE RUGĂM PENTRU ROMÂNIA
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.

România este situată în sud-estul Europei Centrale, la țărmul nordvestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată
suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați.

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

Buletin Duminical
07 Decembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă
Serviciu de binecuvântare a micuței Celine-Anisia Brumă

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

ROLUL COPIILOR ÎN FAMILIE
Isaia 8:18
NEVOIA DE TREZIRE
Chiar din prima carte, Geneza, Dumnezeu ne prezintă rolul copiilor în familie.
Isaia numeşte copiii ca un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, nişte minuni ...

I. CE OFERĂ NAŞTEREA UNUI COPIL
De fiecare dată, naşterea unui copil oferă cel puţin două lucruri pentru părinţi:
1. Prilejuri noi pentru părinţi
Gen. 29:35; 29:32; 29:33; 29:34; Gen.30:6, 13, 18, 8, 24
2. Responsabilităţi noi pentru părinţi
Gen. 32:22-23; Gen.33:13-14; Prov.22:6

“..au venit si si-au mărturisit păcatele lor..” (Neemia 9:2)

Max Lucado scrie: “La auzul că Ierusalimul zace în ruină, Neemia s-a rugat: …
mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta”
(Neemia 1:6). Cel mai puternic om din tară spune că înainte de a trece la reconstruire,

II. ROLUL COPIILOR ÎN FAMILIA CREŞTINĂ
Fariseii aveau o învăţătură bună care spunea:
„Fiecare casă templu, fiecare masă altar şi fiecare părinte un preot”
Un sfat pentru părinţi spune:
„Pe picioarele tale vei vedea ce eşti tu în stare, din genunchi vei avea prilejul să vezi
de ce este în stare Dumnezeu.”
Prin rugăciune şi o viaţă trăită în curăţie, copiii pot să-şi îndeplinească rolul lor în
familie. Care este rolul lor?
1. Răsplată dată de Domnul – Ps.127:3b
2. Moştenitori ai părinţilor, dar şi ai cerului – Ps.127:3a
3. Semne ale unei familii binecuvântate – Is.8:18

trebuie să se pocăiască.

Multimi de oameni care petrec ore în sir de rugăciune; fără a invoca scuze sau a avea
cereri, ci făcând mărturisiri. Îti poti imagina sefii guvernului, ai industriei, ai justitiei,
ai divertismentului si educatiei făcând asa ceva? S-ar putea întâmpla asa ceva? Da,
dacă începem cu noi. “Dacă poporul Meu .. se va smeri, se va ruga, si va căuta Fata
Mea, si se va abate de căile lui rele .. voi tămădui tara” (2 Cronici 7:14). Poporul se
schimbă când oamenii lui Dumnezeu se schimbă. Strigăm sus si tare când este
vorba de ceea ce nu este bine în tară, dar tăcem când vine vorba despre răul din noi.

III. ROLUL FETELOR ÎN FAMILIE
La poporul evreu, fiii erau doriţi de părinţi mai mult decât fiicele:
Gen.15:2-3; 1Sam.1:11
Au fost situaţi în care era mai de dorit pentru părinţi să aibă fiice decât fii:
Ex.1:16; Mt.2:16

Ne simtim aidoma omului de la întâlnirea de rugăciune care s-a rugat “Doamne, îti
multumesc că există oameni ca mine în tara aceasta. Cel din colt vrea bogătie, eu nu.
Prostituata de la coltul străzii are SIDA, eu nu am. Betivul de la bar doreste alcool, eu

Rolul fetelor într-o familie
1. Fetele sunt o valoare mare pentru părinţi
a. Acsa-fiica lu Caleb – Jud. 15:16
b. Merab – fiica lui Saul – 1Sam.18:17
c. Fiica lui Iefta – Jud.11:34-35
2. Au o putere mai mare de convingere
a. Ca fata Irodiadei – pentru părinţi – Matei 14:7
b. Ca fetiţa roabă în Siria – 2Împ.5:3
3. Fetele bune de azi, soţii bune de mâine
a. Rebeca – Gen.24:16, 28,67
b. Sefora – Exod 2:16,21
4. Fetele credincioase lucrează pentru Domnul
a. Fetele lui Salum – Neemia 3:12
b. Fiica roabă din Siria -2Împ.5:2-3

nu doresc”. Lângă el se află un om zdrobit care sopteste smerit: “Doamne, asemenea
fratelui cu averea, si eu sunt dependent de harul tău. Asemenea surorii mele care are
SIDA, si eu sunt infectat cu greseli. Asemenea prietenului meu care are nevoie de
alcool, eu am nevoie de ceva care să-mi aline durerea. Ai milă de mine, păcătosul”.
După ce a spus o astfel de pildă, Domnul Isus a spus: “Eu vă spun că mai degrabă
omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt” (Luca 18:14).
Aroganta arată cu degetul pe altii. Smerenia arată cu degetul spre sine si recunoaste
că are nevoie de trezire si că trebuie să înceapă cu mine”.

