CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 10/03
- Iosua 23-24
Marţi, 11/03
- Judecători 1-3
Miercuri, 12/03 - Judecători 4-5
Joi, 13/03
- Judecători 6-8
Vineri, 14/03
- Judecători 9-10
Sâmbătă, 15/03 - Judecători 11-13
Duminică, 16/03 – Judecători 14-16

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

Isaia 41:10
Ps 37:28
Deut. 31:8
Prov.10:22
Apoc.2:26-28
Ps.105:24
Mt.6:33

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

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
09 Martie, 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
PĂRTĂŞIE
ÎNCHINARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Luni, 10 martie – Chiosea Mariana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
ANIMISM
Legăturile cauzate de duhurile de frică să fie rupte: cei mai
mulți animiști se tem de zei, spirite și duhuri ale strămoșilor
Împotriva ocultismului, vrăjitoriei, magiei și a practicilor
voodoo prezente în lumea animistă
Pentru creștinii cu un trecut animist – să înțeleagă scopul
suferințelor

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: Brumă Octavian

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BRĂILA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș din
localitate

Situat în regiunea Muntenia, cuprinde un municipiu, 3 orașe și 40 de
comune înregistrând o populație de 304.925 locuitori.

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

Predică: Brumă Octavian

Femeia din perspectivă biblică
Modelul divin pentru familie
Efeseni 5.15-32

1. Modelul divin pentru familie implica un comportament întelept v.15-17
a.intelepciune in folosirea timpului
b.intelepciune in situatii tensionate

2. Modelul divin pentru familie implica comunicare v.18
a. greseli ce trebuie evitate in comunicare
b. sfaturi pentru o comunicare eficienta

3. Modelul divin pentru familie implica acceptare deplina v.20
a. sa ne acceptam partenerul de viata
b. sa ne acceptam parintii
c. sa ne acceptam copiii

4. Modelul divin pentru familie implica supunere v.21-24
- a te supune inseamna a considera pe altul mai presus decat tine si a te
subordona lui punand interesele lui inaintea intereselor tale
a. Necesitatea supunerii
b. Exemple de supunere

5. Modelul divin pentru familie implica dragoste jertfitoare v. 25-29
Caracteristicile dragostei jerfitoare 1Cor 13.1-13

Femeile sunt importante in planul de mantuire a lui Dumnezeu. Pentru
ca Isus să se întrupeze, Dumnezeu a ales o femeie; astfel a realizat cel mai
măreț plan de mântuire. Cine a cerut ca Domnul Isus sa faca prima minune? O
femeie. Cui i s-a aratat Hristos prima data dupa inviere? Unei femei. Cine l-a
susținut pe Isus din punct de vedere financiar in toata Biblia? Femeile. Ele iau dat bani. Ioana si Susana si Maria din Magdala, toate aceste femei au fost
alaturi de Isus Hristos tot timpul. Cine fac majoritatea, astazi, in biserici?
Femeile. Cele mai multe sunt femei. Procentul face pe undeva ca la crucea lui
Hristos, din 4 oameni, 3 sunt femei.
Este adevărat vorba care spune că „la începutul tuturor lucrurilor mărețe se
află o femeie”. Femeia este binele pe care l-a hotărât Dumnezeu în viața
umanității, pentru că El a spus: „Nu este bine ca omul (bărbatul) să fie
singur…” (Gen. 2:18)
Biblia vorbeste despre Estera, sotia imparatului Ahasveros, conducatorul
Imperiului Medo-Persan. Ea a fost pusa in situatia de a alege intre viata
poporului ei, poporul evreu, si un trai linistit la curte. Înțelegând ca misiunea
ei era aceea de a-i ajuta pe cei a căror viață ținea de un simplu gest, a ales să-i
vorbeasca soțului ei despre poporul condamnat la moarte printr-un decret.
Estera este femeia care își riscă viața pentru salvarea națiunii. Curajul și
spiritul de sacrificiu al unei femei poate salva națiuni.
Femeia cinstită (virtuasă) este mai valoroasă decât orice mărgăritar (Prov.
31:10). Înțelepciunea și învățătura sunt calități distincte ale femeii, pentru că
ea “îşi deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe
limbă”. Femeia înțeleaptă (chibzuită, pricepută) este cel mai frumos cadou dat
de Dumnezeu unui bărbat (… o nevastă pricepută este un dar de la Domnul –
Prov. 19:14)
Așadar, femeia este simbolul frumuseții, gingășiei și al dragostei. În viața lui
Isus pe pământ, pe lângă ucenici, femeile au avut un rol foarte important.
Spiritul umil, iubitor și plin de sacrificiu al femeii poate schimba nu doar un
cămin, ci și națiuni. Femeia este imaginea împlinirii, pentru că Adam a fost
împlinit și complet cand a fost creată Eva.

