CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/02
- Numeri 22-24
Marţi, 17/02
- Numeri 25-26
Miercuri, 18/02 - Numeri 27-29
Joi, 19/02
- Numeri 30-32
Vineri, 20/02
- Numeri 33-36
Sâmbătă, 21/02 - Deuteronom 1-2
Duminică, 22/02 – Deuteronom 3-4

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

Ps.113:5-9
Ps.121
Isaia 41:13-14
Ps.32:8
Ps.89:24-26
1Ioan1:7, 9
Ps.128

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

Biserica
Apostolică
Filadelfia
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O biserică pentru oameni ca tine
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 21 Februarie – Sandu Victorița
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
ORAȘELE LUMII
-

-

Dumnezeu să intre triumfător în orașele, popoarele și
împărățiile lumii așa cum a întrat în Ierusalim
Dumnezeu să îndepărteze domnia celui rău din aceste orașe și
să instaureze domnia Sa veșnică
Pentru mântuirea oamenilor din mediul urban

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BIHOR
Pentru zonele în care nu a ajuns Evanghelia
Pentru implicarea comunității în evanghelizare
Pentru continuarea lucrării de susținere a misiunii externe

-

Situat în regiunea Crișana, cuprinde 4 municipii, 6 orașe și 90 de
comune înregistrând o populație de 549.752 locuitori, dintre care
37.960 sunt credincioși penticostali.
Oradea este reședința de județ cu o populație de 260.964 locuitori

Duminică dim. – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Păstor – Costel Grămadă

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

FAȚETELE ADEVĂRULUI
Adevărul este unul singur, dar are mai multe fețe
În Sfânta Scriptură găsim câteva fațete ale adevărului:
I. LEGEA ADEVĂRULUI - Maleahi 2:6
Adevărul are o Lege.
-

Legea adevărului trebuie să fie în gura ta
Când este în gura ta,
o nu se găsește nimic nelegiuit pe buzele tale;
o umbli cu Domnul în pace şi în neprihănire,
o şi pe mulţi îi abați de la rău

II. STÂLPUL ȘI TEMELIA ADEVĂRULUI - 1 Timotei 3:15
Adevărul are stâlp și temelie.
Casa lui Dzeu = Biserica Dumnezeului celui viu = stâlpul şi temelia adevărului.
- În casa lui Dumnezeu există reguli de comportament:
o ”Să știi să te porți în casa lui Dumnezeu”
o Eccl. 5:1 ”Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dzeu”
- Efes.2:19-22

De ce oamenii nu iubesc adevărul?
« Ei iubesc, fireşte, şi adevărul, pe care nu l-ar iubi dacă în memoria lor nu sar afla o oarecare noţiune a adevărului. De ce atunci să se bucure de adevăr? De ce nu
sunt fericiţi? Fiindcă sunt mult mai intens preocupaţi de alte lucruri, a căror putere de
a-i face fericiţi este mai mare decît puterea de a-i face fericiţi a firavei amintiri a
adevărului.
În oameni încă se mai află o mică lumină; să meargă, să meargă, pentru ca să
nu-i apuce întunericul! Dar de ce adevărul naşte ură? De ce este văzut ca un duşman
unul din slujitorii Tăi vestind adevărul, de vreme ce oamenii iubesc viaţa fericită,
care nu este altceva decît bucuria întemeiată pe adevăr? Aceasta nu se întîmplă decît
pentru că iubirea pentru adevăr este atît de mare încît oricine iubeşte ceva care nu
este adevărat vrea ca ceea ce iubeşte să fie adevărat şi, fiindcă nu vrea să admită că se
înşeală, nu vrea nici să se lase convins că greşeşte! Şi astfel, oamenii urăsc adevărul

III. CUVÂNTUL ADEVĂRULUI - Efeseni 1:13
- Este numit ”Evanghelia mântuirii”
o După ce îl aude cineva, poate crede în Isus și primi mântuirea
 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia
mântuirii voastre), aţi crezut în El,
- Noi suntem născuți de Dumnezeu prin Cuvântul adevărului - Iacov 1:18
o ca să fim un fel de pîrgă a făpturilor Lui.
- conține cuvinte plăcute – Ecles.12:10
- vorbește despre nădejdea care ne așteaptă în ceruri – Col.1:5
- prin cuvântul adevărului, arăți că ești un slujitor vrednic al lui Dumnezeu –
2Cor.6:7
- trebuie să fie răspândit
o acolo unde ajunge dă roade și crește – Col.1:6
o Isaia 55:11
- trebuie împărțit drept - 2 Timotei 2:15
IV. DRAGOSTEA ADEVĂRULUI - 2 Tesaloniceni 2:10
- dragostea adevărului = jertfa lui Hristos pe cruce
- dragostea adevărului vorbește fără vorbe despre jertfă...jertfește
- dragostea adevărului eliberează...salvează
- când trăiești în adevăr, dragostea lui te face să jertfești TOT ptr Hristos
o nu dai cu jumătate de inimă...cu judecată...cu jumătate de măsură
V. BIRUINȚA ADEVĂRULUI – Psalmi 60:4
Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului.
- Psalmi 118:15 ; 2Cor.2:14; 1Ioan 5:4; Rom.8:37

de dragul a ceea ce cred ei că este adevărat. Iubesc adevărul cînd îi scaldă în lumina
lui şi îl urăsc cînd îi contrazice.
Deoarece nu le place să fie înşelaţi, dar vor să-i înşele pe alţii, oamenii iubesc
adevărul cînd el li se prezintă, dar îl urăsc atunci cînd le arată greşelile lor. Iată
pedeapsa cu care adevărul îi răsplăteşte: ei nu vor să le fie dezvăluită greşeala, dar el
le-o dezvăluie totuşi în pofida voinţei lor şi, în acelaşi timp, rămîne ascuns pentru ei.
Da, aşa, chiar aşa este spiritul omenesc! Orb şi delăsător, dezgustător şi
neruşinat, el vrea să se ascundă, dar nu acceptă ca nimic să-i fie ascuns. Dar este
răsplătit prin chiar contrariul dorinţei lui: el însuşi nu poate ascunde adevărul, dar
adevărul îi rămîne ascuns. Şi totuşi, chiar şi aşa, oricît de nenorocit ar fi, spiritul
preferă să-şi afle bucuria în adevăr decît în minciună. Şi va fi cândva fericit dacă,
lăsînd deoparte orice piedici sau supărări, se va bucura de singurul Adevăr, prin care
sunt adevărate toate celelalte lucruri. »

Augustin, Confesiuni

