CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 2Regi 5
Marţi
- 2Regi 6
Miercuri - 2Regi 7
Joi
- 2 Regi 8
Vineri
- 2 Regi 9
Sâmbătă - 2 Regi 10
Duminică – 2 Regi 11

Zaharia 9
Zaharia 10
Zaharia 11
Zaharia 12-13
Zaharia 14
Maleahi 1
Maleahi 2

Psalm 96
Psalm 97
Psalm 98
Psalm 99
Psalm 100
Psalm 101
Psalm 102

Ioan 3:1-21
Ioan 3:22-36
Ioan 4
Ioan 5:1-18
Ioan 5:19-47
Ioan 6:1-21
Ioan 6:22-71

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Dani și Simona (Asia Centrală)
-

Viziune și pasiune pentru lucrarea în cadrul popoarelor musulmane
din Asia Centrală
Învățarea limbii persane
Curaj în fața pericolelor și înțelepciune în abordarea evanghelistică

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

Buletin Duminical
FUNCŢIILE BISERICII

4 noiembrie

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

Citate creștine despre Dumnezeu

„Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umana; daca ar fi cuprins, n-ar mai
fi Dumnezeu”.
„Tocmai neputinta de a-L întelege în toata întregimea Lui este aceea care ne
face sa-L întelegem pe Dumnezeu în toata maretia Sa”.
„Dumnezeu este începutul, mijlocul si sfârsitul oricarui bine”.
„Dumnezeu este asemenea unui cerc ale carui margini nu sunt nicaieri, iar al
carui centru este pretutindeni”.
„Cuvântul lui Dumnezeu S-a facut om, pentru ca tu sa înveti de la un om cum
poate omul să fie asemena lui Dumnezeu”.

PRO
GRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Boștiog Vasile
Rugăciune pentru Dani și Simona (Asia Centrală)
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi
pământul”
Psalmul 124:8

Boștiog Vasile

Curajul de a triumfa

-

-

-

Jud 6:11-22
triumful apare de obicei când deja există o înfrângere – v. 1-6
păcatul aduce cu sine consecința dominației răului (v. 6 Israel a
devenit foarte nenorocit (sărac, slăbit); rugăciunea aduce cu sine
răspunsul – 7, 8, 11;
Ghedeon (ebr. tăietor) a trecut cu vederea justiția lui Dumnezeu și
păcatul uman (v.13)
Curajul:
o Este un dar divin
o Se lărgește prin viziunea divină
o Înfruntă consecințele: datoria este a noastră, rezultatele ale lui
Dumnezeu
o Are ca sursă:
o ceea ce face Dumnezeu
 prezența Domnului – v. 12 „Domnul este cu tine” cf.
Ios. 1:5
 providența (privirea) Domnului – v.14; Prov. 15:3
 porunca Domnului – v. 14 (Du-te și izbăvește
(salvează) pe Israel din mâna lui Madian)
 promisiunea Domnului (Eu voi fi cu tine și vei bate pe
Madian ca pe un singur om - 16)
o ceea ce facem noi:
 loialitate totală față de Dumnezeu (vs. idolatria în care
se afla Israel)
 dependență umilă față de Dumnezeu; umilința este
elementul distinctiv al curajului (insuficiența umană +
puterea divină = triumf)
 credința în Dumnezeu (Evr. 11:32)

-

frică – pace – imortalitate; frica de Domnul ne eliberează de orice frică
umană
originea vitejiei – cf. 1 Ioan 5:4

Caracteristici ale vietii spirituale mature

Evrei 12:12-15
1. Restaurare a vieții noastre spirituale
a. Întăriţi-vă dar mînile obosite şi genunchii slăbănogiţi
(v. 12)
b. A întări – a restaura, a statornici, a reclădi; a mișca (e.g.
mâinile) pentru restabilirea puterii lor
2. Conduită corectă și exemplară
a. croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentruca cel
ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă
să fie vindecat (v. 13)
b. v. 1 – alergați, v. 12 – revigorați-vă puterea, v. 13 – a
merge în continuare drept
c. necesitatea de a fi modele pentru cei slabi
3. Restaurarea vieții spirituale ale altora
a. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul
lui Dumnezeu (v. 15)
b. Riscul de a-i influența și pe alții (pentruca nu cumva să
dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă
turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.)

