CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 02/09
- Ezechiel 28-30
Marţi, 03/09
- Ezechiel 31-32
Miercuri, 04/09 - Ezechiel 33-35
Joi, 05/09
- Ezechiel 36-38
Vineri, 06/09
- Ezechiel 39-40
Sâmbătă, 07/09 - Ezechiel 41-43
Duminică, 08/09 – Ezechiel 44-46

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

Gen. 49:25-26
Isaia 51:16
Prov.1:33
Ps.118:10-17
Ps.34:22
Ps.92:10, 12-15
Ps.85:9

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Miercuri, 04 Septembrie – Sandu Ana

CITATE CELEBRE DESPRE BLÂNDEȚE

Biserica
Apostolică
Filadelfia

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

BuletinDuminical

FUNCŢIILE BISERICII

01 Septembrie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri- Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

O biserică pentru oameni ca tine

„Blandetea si politetea fac viata placută societății.”
„A-ți împodobi purtarea cu blandetea fata de oameni e mult, fiindca aici se
vede cine poate uni iubire de frumos cu iubire de om.”
„Blândețea in vorbire si moravuri este cea mai frumoasa podoaba a
prieteniei.”
„Când esti puternic, fii blând daca vrei sa insufli respect, iar nu teama celor
din jur.”
„Sfaturile date cu asprime n-au nici o înrâurire; sunt ca ciocanele ce sunt
respinse de nicovală.”
„Cel blând nu înclină spre răzbunare, ci mai mult spre iertare.”

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Bostiog Vasile

LUNA SEPTEMBRIE – RODIREA ÎN BLÂNDEȚE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
Fil. 4:5

Pastor, Costel Grămadă
Seria de predici ”CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN ATENȚIA TA”
SUFICIENȚA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

RODIREA BLÂNDEȚII (I)

Ezechiel 3:1-3; Ps.119:103
I. SUFICIENT PENTRU EDIFICARE / MATURIZARE
Osea 4:6 – Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință
Poporul nu piere din lipsă de programe, ci din lipsă de mai mult Cuvânt

Înțelesul biblic și exemplul divin al blândeții

1. Semnificația biblică a blândeții:
Ps.119:11 – te întărește împotriva păcatului

-

atitudine moderată (pașnică) în purtarea față de cineva (Ef. 4:2);
bunătate; mod de a fi și a vorbi

-

lipsă a asprimii sau a durității (2 Sam. 18:5)

-

milă sau bunăvoință (concesie) față de cine greșește (Mat. 18:23-35)

-

este o calitate cerută tuturor; blândețea presupune lipsa vorbirii de rău
și a certei (Tit 3:2)

-

blândețea e un semn al înțelepciunii divine (Iac. 3:13, 17)

Noi nu avem nevoie de teologie, ci de Cuvânt

II. SUFICIENT PENTRU VINDECARE - Luca 1.37
Când Dumnezeu vorbește, lucrurile se întâmplă
- Vindecare leprosului – Mc.1:40-42... ”Fii curățit!”
-

Vindecarea slăbănogului – Mc.2:1-11 ... ”Scoală-te, ridicăți patul...!”

-

Potolirea furtunii – Mc.4:35-39... ”Taci, fără gură!”

III. SUFIECIENT PENTRU SALVARE - Rom.1:16
Evanghelia este suficientă ptr mântuire.
Galateni 1:9
Oamenii se întorc la Dumnezeu când Cuvântul lui Dumnezeu le străpunge inima.
Fapte 2:37

2. Exemplul divin de blândețe
-

o nu există blândețe fără smerenie (cf. Mat. 21:5 - Iată,
Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un
măgăruş, mânzul unei măgăriţe)

IV. SUFICIENT PENTRU CĂLĂUZIRE/ÎNDRUMARE – Ps.119:105
Candelă pentru picioare ca să pășești corect

o blândețea restaurează (veniți la Mine toți cei trudiți și
împovărați… și vă voi da odihnă)

Lumină pe cărare să nu te rătăcești

V. CONCLUZIE
Mănâncă o porție de Cuvânt în fiecare zi.
Cuvântul lui Dumnezeu este dulce, puternic și suficient.

blândețea lui Hristos aduce odihnă sufletească (Mat. 11:29)

blândețea – virtute a Duhului rodită în noi (Gal 5:23)

