CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 13/01
- Geneza 40-42
Marţi, 14/01
- Geneza 43-45
Miercuri, 15/01 - Geneza 46-48
Joi, 16/01
- Geneza 49-50
Vineri, 17/01
- Exod 1-3
Sâmbătă, 18/01 - Exod 4-6
Duminică, 19/01 – Exod 7-9

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

Isaia 30:18
Ps.50:15
Apoc.21:3-4
Ps.91
1 Ioan 4:9-10
Isaia 54:13-14
Naum 1:7

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
12 Ianuarie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 18 ianuarie – Gica Cojocaru

SĂ NE RUGĂM PENTRU
BETUEL ȘI BIANCA ADOMNICĂI-MISIONARI ÎN MACEDONIA

Sunt implicați în:
- educație creștină,
- distribuire de literatură creștină,
- vizite în casele musulmane.

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ALBA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Pentru pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici

Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Păstor, Costel Grămadă

Județul Alba este situat în Transilvania. Reședința lui este municipiul
Alba cu 72.405 de locuitori.
Județul are o populație de 382.747 de locuitori.
VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

Păstor, Costel Grămadă

FAMILIA DIN EDEN
Gen.2.18-23
I. A FOST PRIMA FAMILIE DE PE PĂMÂNT
1. Dumnezeu a văzut necesitatea unei familie
- omul era singur – v.18
- omul nu avea nici un ajutor potrivit – v.20f
2. Dumnezeu a împlinit această necesitate (nevoie)
- Nevoia de comunicare
- Nevoia de mângâiere
- Nevoia de ajutor potrivit
3. Dumnezeu a instituit prima familie
- cea mai importantă instituție de pe pământ
- familia începe de la doi (bărbat și femeie)
o este nucleul societății
o o societate va fi sănătoasă dacă va avea familii sănătoase
 moral, spiritual, fizic, economic...
II. A FOST BINECUVÂNTATĂ DE DUMNEZEU - Gen.1.28
1. Prima cununie religioasă
- ”Dumnezeu i-a binecâvântat”
2. Conținutul binecuvântării
- creștere ...maturizare
- înmulțire...multiplicare
- popularea globului
- stăpânirea pământului
o familia trebuie să conducă
III. ESTE MODEL PENTRU TOATE FAMILIILE PĂMÂNTULUI
1. Model de binecuvântare

”Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la
Domnul.” Proverbe 18:22
Căsătoria este bună pentru oricine. Dacă ai una bună ești fericit. De ai una rea, devii
filozof si, asta e bine. Socrate
Un studiu îndelungat a demonstrat că nevestele nu și-au împușcat bărbații niciodată
când aceștia spălau vasele.
În zilele noastre sunt mai multe case model, decât familii model.
Cea mai mare reușită de pe pământ este căsătoria. Orice bărbat care are o căsnicie
reușită este un bărbat de succes, chiar dacă a falimentat în toate celelalte domenii ale
vieții.
Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai.
Într-o zi, Adam se plimba cu cei doi fii ai săi Cain și Abel. Au trecut pe lângă ruinele
grădinii Edenului. Unul dintre copii a întrebat:
- Ce este acolo tăticule?
- Acolo este locul unde maică-ta ne-a mâncat casa și viitorul, a răspuns Adam
îngândurat.
Copiii sunt singurele bunuri pământești cu care vom merge în cer.
Băieții care nu spun adevărul, vor ajunge când vor fi mari să spună timpul probabil.

Nepoții sunt răsplata lui Dumnezeu pentru că nu ne-am ținut de cuvânt, când
am promis să-i omorâm în bătaie pe copiii noștri.

2. Model de unitate – v. 24

IV. A FOST ȚINTA DIAVOLULUI
1. Pentru a o scoate de sub ascultarea lui Dumnezeu-despărțire de Dumnezeu
2. Pentru a o scoate de sub binecuvântarea lui Dumnezeu-Edenul
3. Pentru a atrage asupra ei blestemul-consecințe păcătuirii

26 IANUARIE 2014
ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ
Prezența Dvs este importantă!
Vă așteptăm cu drag!

CONCLUZIE.
Să ne rugăm pentru a fi o familie după modelul edenic
Să luptăm pentru a păstra unitatea în familia
Să ascultăm de Dumnezeu pentru a rămâne sub binecuvântările lui Dumnezeu
Să ne împotrivim diavolului oridecâte ori ne atacă

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ÎNȚELEPCIUNE, CĂLĂUZIRE, INSPIRAȚIE, BINECUVÂNTARE!

