CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 21/07
- Isaia 25-28
Marţi, 22/07
- Isaia 29-31
Miercuri, 23/07 - Isaia 32-34
Joi, 24/07
- Isaia 35-37
Vineri, 25/07
- Isaia 38-40
Sâmbătă, 26/07 - Isaia 41-43
Duminică, 27/07 – Isaia 44-46

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

1Ioan 1:7,9
Isaia 30:18
Prov.10:22
Apoc. 2:17
Ps.127
Ps.146:5-10
Ps.50:15

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Miercuri, 23 iulie – Strâmbeanu Elena
Sâmbătă, 26 iulie – Gangan Ioana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
HINDUȘII DIN INDIA
Măntuirea oamenilor; Domnul să aibă biruință asupra tuturor
zeilor Indiei și multe inimi să fie atrase spre El
Libertatea minorităților religioase și etnice
Gestionarea situației economice. India are cel mai mare număr
de săraci din lume.
SĂ NE RUGĂM PENTRU IALOMIȚA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată

Ialomița este un județ în regiunea Muntenia și cuprinde 6 orașe și 57 de
comune înregistrând o populație de 296,572 locuitori. Municipiul
Slobozia este reședința de județ cu o populație de 43.061 locuitori.

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

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Brumă Octavian
Turcan Nelu

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

Predică: Brumă Octavian

VALORILE PERSONALE
Parintii responsabilii
Nu pot păcătui împotriva Domnului – Genesa 39:9
1. Au o viata morala v.1
- neprihanit
- respect fata de Dumnezeu

Doi băieți au spart un magazin din care nu au furat nimic, ci doar au
schimbat prețurile produselor. Dimineața, o cravată costa 1000 euro, iar o
un costum 11 euro. Totul își pierduse valoarea reală.
Valorile ne ghidează în viață. Nimic nu te oprește mai tare decât

- se ferea de rau - 1Tes 5.22

conștiința că păcatul este împotriva lui Dumnezeu. Păcatul nu este doar un
eșec personal. Valorile pe care le avem sunt fundația pe care unii oameni

2. Isi fac timp pentru copii

își construiesc viețile. Sunt oameni care își dau seama că au încurcat
prețurile (valorile) și asta i-a costat o viață.

“se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere
de tot”
a. sa invete pe copil valorile crestine - Deut 6.6-7 , -Proverbe 22:6
b. sa disciplineze pe copil - Prov 13.24; 22.15
c. sa poarte de grija nevoilor fizice - Luca 11.11-13, 2 Corinteni 12.14
d. sa ofere afectiune copiilor - Tit 2.4

FII CU BĂGARE DE SEAMĂ ÎN TOT CE FACI!

A nu fi pripit în lucrurile tale şi a nu fi şovăielnic în părerile tale este o
mare înţelepciune. Înţelepciunea este iarăşi a nu crede tot ce spun oamenii şi a
nu duce îndată la urechile altora cele crezute sau auzite. Sfătuieşte-te cu omul
înţelept şi curat la suflet şi lasă-te mai bine condus de unul mai bun decât tine,
decât să te iei după capul tău.

4. Grijulii cu privire la nevoile spirituale
a. mijlocire in rugaciune

Viaţa curată face pe om înţelept după voia lui Dumnezeu şi încercat în
multe lucruri. Cu cât vei fi mai smerit şi mai supus lui Dumnezeu, cu atât vei
avea mai multă înţelepciune şi mai multă pace.

b. protejarea de influente negative

(THOMAS A KEMPIS)

