CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 07/10
- Matei 18-20
Marţi, 08/10
- Matei 21-22
Miercuri, 09/10 - Matei 23-24
Joi, 10/10
- Matei 25-26
Vineri, 11/10
- Matei 27-28
Sâmbătă, 12/10 - Marcu 1-3
Duminică, 13/10 – Marcu 4-5

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

Marcu 9:23
1 Tes. 5:24
Exod 8:23
Ps.6:9-10
Isaia 58:11
Mc. 16:7
Ps.18:32-36

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Joi, 10 Octombrie – Sandu Dan

DESPRE ÎNFRÂNARE (THOMAS A KEMPIS)

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

Buletin Duminical
06 Octombrie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

Cel ce nu şi-a răstignit cu totul poftele se va lăsa uşor dus de ispită şi va fi
lesne biruit în împrejurări din cele mai mărunte şi neînsemnate. Cei care sunt
sufleteşte şubrezi - robiţi încă, întrucâtva, trupului lor şi aplecaţi spre bucuriile
simţurilor - anevoie se vor dezlipi cu totul de dorinţele şi năzuinţele lumeşti. Iată de
ce îi umbreşte tristeţea, deseori, atunci când trebuie să se înfrâneze de la câte ceva,

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Păstor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Diacon, Boștiog Vasile

ba chiar se supără, câteodată, atunci când un lucru sau cineva le stă în cale
Dacă însă omul şi-a dobândit ce şi-a poftit, curând îl apucă mustrările de
cuget, căci şi-a urmat fără frâu imboldul, ceea ce nu ajută cu nimic la dobândirea

LUNA OCTOMBRIE – RODIREA ÎN ÎNFRÂNAREA POFTELOR

păcii pe care şi-a dorit-o. Adevărata pace a inimii se capătă luptând împotriva
poftelor neorânduite, nu slujindu-le şi urmându-le orbeşte imboldul. Iată de ce inima
omului robit simţurilor nu cunoaşte pacea, căci binefacerile ei nu se revarsă asupra

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
” Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot

celui împrăştiat în afară, ci doar în adâncul sufletului aprins de râvnă şi evlavie.

pământul!”

(Psalmul 8:1)

Predică: Păstor, Costel Grămadă

g

Seria de predici ”CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN ATENȚIA TA”
STUDIUL CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
2Împ.23:1-4

RODIREA ÎN ÎNFRÂNAREA POFTELOR
Studiul Biblic are la bază citirea Cuvântului – 2Împ.22:8,10; 23:2
- să citești individual; în grup; în biserică
I. ELEMENTELE IMPORTANTE ALE STUDIULUI BIBLIC
1. Observarea – atunci când citești
Observarea duce la o înțelegere corectă a Cuvântului lui Dumnezeu
2. Interpetarea – după ce ai citit
Te ajută să înțelegi ce înseamnă cele scrise
2Petru 1:20f
3. Aplicarea – după ce ai ințeles
Aplicare înseamnă să pui în practică adevărurile pe care le-ai găsit în observare și leai înțeles prin interpretare.
Când observi și înțelegi corect, vei aplica corect Cuvântul lui Dumnezeu.
II. AVANTAJELE STUDIULUI BIBLIC – 2Tim.3:16-17
1.Educativ
- să învețe (2Tim.3:16a)
- să dea înțelepciune în neprihănire (2tim.3:16f)
2. De disciplinare
- să mustre / condamnă (2Tim.3:16b)
Biblia condamnă păcatul din viața ta și trăirea în neorânduială.
2Împ.22:11 – Împ. Iosia s-a simțit condamnat
Prov.6:23; 12:1; 15:10, 32; Ecles.7:5; Prov.3:11
3. Corectiv
- să îndrepte (2Tim.3.16c)
- să schimbe din rău în bine
a. Schimbarea minții
2Împ.22:11,13 – ce a înțeles împăratul Iosia
Rom.12.2 – să vă prefaceți prin înnoirea minții.
b. Schimbarea inimii
2Împ.22:19
Fapte 2:37,42-47
c. Schimbarea vieții
2Împ.23:3-7; Fapte 2:42-47
CONCLUZIE:
Găsește plăcere în studierea Biblie și aplic-o zilnic. VIAȚA TA VA FI ALTFEL

Înfrânarea poftelor: definiție și arătarea acesteia în fiecare zi
(Gal. 5:23)

1. Sensul biblic al autocontrolului:
a. Control asupra dorințelor (impulsurilor) rele; stăpânire a
dorințelor carnale
b. Disciplină asupra corpului și sufletului (1 Cor. 9:24-27)
c. Cumpătare (1 Tim. 3:2, 11)

2. În ce domenii ale vieții trebuie manifestată înfrânarea poftelor?
a. Poftele firii pământești (1 Pt. 2:11 - să vă feriţi de poftele firii
pământeşti, care se războiesc cu sufletul)
b. Limba (Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează
limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este
zadarnică. – Iac. 1:26)
c. Senzualitatea (1 Tes. 4:3, 4)
d. Mâncare și băutură (Prov. 23:1, 2, 29 etc.)

3. Valoarea autocontrolului
a. Cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine
cucereşte cetăţi (Prov. 16:32)
b. FA 24:25

