CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 28/09
- Zaharia 6-10
Marţi, 29/09
- Zaharia 11-14
Miercuri, 30/09 - Maleahi1-4
Joi, 01/10
- Matei 1-4
Vineri, 02/10
- Matei 5-6
Sâmbătă, 03/10 - Matei 7-9
Duminică, 04/10 – Matei 10-11

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

2 Sam. 7:3
Ieremia 1:8
Zah.12:8
2 Cron. 7:14
Habacuc 2:3
Ps.49:15-17
Ps.16.11

„Cultivă un gând bun și vei culege o faptă bună; cultivă o faptă
bună și vei culege un obicei bun; cultivă un obicei bun și vei
culege un caracter bun; cultivă un caracter bun și vei culege un
destin bun”.
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
OANA ȘI BETTIANA B. - MONGOLIA
Să își formeze o echipă de credincioși care să îi susțină în
rugăciune și financiar;
Adaptare ușoară și rapidă pentru familia lor;
O echipă de mongoli împreună cu care să poată sluji în același
gând;
Plinătatea Duhului Sfânt peste ei și peste creștinii mongoli;

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

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Brumă Octavian

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL PRAHOVA
Unitatea bisericilor și a lucrătorilor;
Continuarea lucrării de evanghelizare pe plan local;
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii din
biserici;

Situat în Muntenia, cuprinde 2 municipii și alte 12 orașe, înregistrând o
populație de 735.883 locuitori, din care 5384 sunt credincioși
penticostali.

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

Obadia – Omul intr-o lume idolatra
CUM SĂ FII FERICIT

1Imparati 18.1-16

Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. (Iov 42:10)
Ajutarea altora aduce fericirea, dar egoismul nu poate face asta niciodată.

1. Omul care se teme de Domnul din tineretea sa v.3, 12

Un copil al străzii foarte zdrenţăros stătea şi se uita la vitrina unui

- cine se teme de Domnul nu are frica de oameni

magazin de dulciuri. Un om a observat scena, l-a dus înăuntru şi i-a spus

- poti sa fi credincios lui Dumnezeu chiar daca ai o functie importanta

vânzătoarei: „Umpleţi o pungă cu toate dulciurile pe care şi le doreşte”.
Băiatului nu i-a venit să creadă ce noroc are. În timp ce-şi umplea gura cu

2. Omul care risca pentru a salva viata slujitorilor Domnului v.4
- sistemul lumii are ca scop distrugerea slujitorilor – profetilor
- Obadia risca pentru ca pretuieste prorocii v.7-8
- Domnul stie sa salveze pe cei credinciosi 2.Petru 2.9
- David salvat de Ionatan 1Samuel 20

bunătăţile dulci, binefăcătorul său l-a întrebat: „Îţi plac, fiule?” A dat din
cap aprobator: „Îhî!”. Apoi

omul l-a întrebat: „Îmi dai şi

mie?”

Numaidecât, privirea bucuroasă a băiatului s-a umplut de frică şi
strângându-şi punga, a fugit strigând: „E a mea, e a mea!”
Fericirea nu vine din ceea ce obţii; ea vine în urma uitării de sine şi a unei

3. Omul care consuma resurse pentru slujitorii Domnului “i-a hranit cu
paine si apa”v. 4, 13
- in vreme de criza financiara Obadia erae cel care tinea in viata 100 de
proroci
- Femeia vaduva la care Dumnezeu ia inmultit untdelemnul a fost sotia lui
Obadia 2Imp 4.1-7
- Dumnezeu binecuvinteaza pe cei care se dedica 1Imp 4. 6-7

vieţi trăite pentru alţii. Iov, unul dintre cei mai bogaţi oameni din vremea
lui, şi-a pierdut sănătatea, averea şi familia. E greu de imaginat! Apoi s-a
întâmplat ceva uimitor: „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la
început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi” (v. 10). De fapt, Iov a
primit înapoi de două ori mai mult decât a pierdut. Cum? Evanghelizându-i
pe alţii în loc să se frământe cu propriile lui probleme. Şi acest principiu
funcţionează şi astăzi.

4. Omul care ajuta la implinirea Cuvantului Domnului v.16
“Du-te si infatiseaza-te inaintea lui Ahab” v.1
- chiar daca a ezitat, pana la urma a implinit porunca data de profet
-oamenii ezita sa transmita mesajul divin pentru ca le este frica v.9

Domnul Isus ne-a avertizat: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de
bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” (Luca 12:15).
Dumnezeu

te

binecuvântează

cu

un

motiv:

pentru

a

te face

o

binecuvântare pentru alţii. Tu nu trebuie să fii un depozit – ci un birou de

Concluzie
Intr-o lume si familie idolatra suntem chemati ca sa fim oameni de caracter.

decontări. Pentru fiecare verset din Biblie care promite succes material
există un altul care vorbeşte despre pericolul de a fi strângător. Aşadar,
cuvântul pentru tine astăzi este acesta: ajutarea altora aduce fericire, dar
egoismul nu o poate face niciodată.

