CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 15/12
- Evrei 1-4
Marţi, 16/12
- Evrei 5-8
Miercuri, 17/12 - Evrei 9-10
Joi, 18/12
- Evrei 11-13
Vineri, 19/12
- Iacov 1-5
Sâmbătă, 20/12 - 1 Petru 1-3
Duminică, 21/12 – 2 Petru 1-5

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

Ioan 5:24
Ps.34:17
Matei 5:9
Ioan 16:15
Zah.2:10
Isaia 40:11
Ioan 6:35

“Nu exista un eveniment mai obisnuit decat cel in
care Dumnezeu e prezent, lasandu-ti posibilitatea
de a-L recunoaste sau nu.”

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SEBASTIAN ȘI GEORGIANA VASARHELYI - KOSOVO
- Domnul să îi întărească și să îi protejeze spiritual, emoțional și
fizic
- Domnul să le dea înțelepciune în învățarea limbii albaneze și
acomodarea la cultura albaneză
- Domnul să binecuvânteze relațiile din echipa de misiune

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL VÂLCEA
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.

Localizat în sudul României, cuprinde 2 municipii, 9 orașe și 78 de
comune înregistrând o populațiie de 413.247 locuitori. Reședința
județului este municipiul Râmncu Vâlcea cu o populație de 107.726.

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
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: Tavy Brumă

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

Predică: Brumă Octavian

CHEI BIBLICE PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES
Acuila si Priscila - familia model

1 Familia care infrunta problemele Fapte 18.2

“… lucrand cu credinciosie dupa toata legea...” (Iosua 1:7)

a. Familia crestina nu este scutita de probleme
- au fost alungati din Roma,

Sa remarcam trei lucruri pe care i le-a spus Dumnezeu lui Iosua:

- “si-au pus capul in joc” ca sa ii scape viata lui Pavel Romani 16.3-4
b. Probleme cu care se confrunta familia crestina azi

1) “scoala-te, treci Iordanul acesta,.. intrati in tara pe care o dau copiilor lui

Pentru cei casatoritit probleme se injumatatesc si bucuriile se dubleaza

Israel” (Iosua 1:2). Henry Ford a observat: “Lucrul frustrant referitor la o
pregatire este ca uneori dureaza mai mult decat evenimentul insusi pentru care

2. Familia care are o afacere dar si timp pentru lucrarea Domnul
De ce crestinii sa aiba afaceri?

te pregatesti. Exista o veche zicala: “Poti spune ca prima oara esti surprins,
dar a doua oara esti nepregatit”;

-pentru ca ajuta la dezvoltarea economica a tarii
Pentru ca ajuta la implinirea nevoilor financiare a bisericii
Pentru ca au program flexibil si se pot implica in lucrare

3. Familia care se implica in lucrarea Domnului

2) “Tinutul vostru se va intinde de la..” (Iosua 1:4). Trebuie sa stii incotro te
duci! Oamenii indecisi nu se pot inspira din credinta lor sau din inzestrarea
lor. In consecinta, ei sunt pur si simplu purtati incoace si incolo. Scriitorul Bill

- familia care face misiune -au insotit pe apostolul Pavel in calatoria spre Siria

Copeland ne sfatuieste: “Ai inlaturat majoritatea obstacolelor de pe drum cand

Fapte18.18

stii care este diferenta dintre miscare si directie”. Pentru a avea succes in viata

-familia care planteaza biserici Romani 16.5

trebuie sa faci lucrurile potrivite, clipa de clipa, zi de zi, mergand inainte cu

- familia care primeste oaspeti Fapte 18.26

perseverenta;

-familia care invata pe altii calea Domnului Fapte 18.26b

3) “imbarbateaza-te, lucrand cu credinciosie dupa toata legea .. ca sa izbutesti
4. Familia care are prieteni
Familia care a colaborat cu apostolul Pavel si au facut sacrificii pentru el
Familia care a incurajat si invatat pe Apolo
Familia care prin bogatia lor a adunat oameni langa ei

Concluzie
Acuila si Priscila un model de familie pentru biserica noastra.

in tot ce vei face”. Identifica-ti valorile spirituale! Henri Frederic Amiel
afirma: “Omul care nu are o viata interioara este un sclav al lucrurilor
inconjuratoare”. Valorile noastre spirituale reprezinta principiile dupa care ne
traim viata de zi cu zi. Ele sunt lumina care ne calauzeste. Ele ne ofera
stabilitate si structura in viata noastra interioara. Iar cand acea lume este in
ordine, putem sa navigam prin orice obstacole.

