CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Iosua 16-17
Marţi
- Iosua 18-19
Miercuri - Iosua 20
Joi
- Iosua 21
Vineri
- Iosua 22
Sâmbătă - Iosua 23-24
Duminică – Jud. 1

Ier. 9
Ier. 10
Ier. 11
Ier. 12-13
Ier. 14
Ier. 15-16
Ier. 17

Ecl. 9:11-18
Ecl. 10
Ecl. 11:1-8
Ecl. 11:9-12:8
Ecl. 12:9-14
C. Cânt. 1:1-8
C. Cânt. 1:9-2:7

Mat. 24
Mat. 25
Mat. 26:1-29
Mat. 26:30-75
Mat. 27:1-26
Mat. 27:27-66
Mat. 28

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Cristi și Monica Oșan (Mozambic)
-

Dumnezeu să le arate clar ce vrea El de la ei și cum pot să Îl slujească
cu toată inima
Putere pentru a trece cu bine prin încercări (sănătate, financiar și
emoțional)
Dumnezeu să îi binecuvânteze cu o călăuzire clară în ceea ce fac

Gânduri duhovnicești
„Nu fi iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine şi o vei
găsi în ceilalţi”.
„Hristos este simplu cu cei simpli şi învăţat cu cei învăţaţi”.

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

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

15 iulie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Boștiog Vasile
Rugăciune pentru Cristi și Monica Oșan (Mozambic)
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Pastor, Costel Grămadă

„Când mintea se întinează, se pătează împreună cu ea şi activitatea omului”
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Răul este abaterea de la locul lor a lucrărilor sădite de Dumnezeu în fire”.
„Domnul a murit de moartea noastră, pentru ca noi să înviem cu Învierea Sa.”
„Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos Se face toate celui ce crede”.

„Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri, şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui
Prea Înalt.”
(Ps. 50:11)
.

Vasile Boștiog:
Pastor, Costel Grămadă
Pericolul de a ne închina „lucrurilor”
Romani 1:25
Conceptul de idolatrie:
- 1. închinare la idoli; 2. devotament excesiv dat unui lucru
- a pune alt lucru înaintea lui Dumnezeu (Mat. 10:37)
- imagine care reprezintă un alt Dumnezeu
- imagine care-l reprezintă pe Dumnezeul adevărat (Ex. 32:1; FA
17:29)
- Ex. 20:3; 23; 23:24
Eidolon – înfățișare, reflecție în apă sau în oglindă; (eidos) - formă
Internetul (de la necesitate la risc)
(Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos – 1 Cor.
10:23)
- riscuri intelectuale
- sociale
- spirituale
- 1 Cor. 6:12 – nimic nu trebuie să pună stăpânire pe
mine (nu voi fi pus sub puterea nimănui) (gr. a înrobi,
stăpâni)
Tehnologia (de la beneficiu la aservire)
(Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc – 1 Cor. 10:23)
- evoluția izbitoare a tehnologiei vs. declin spiritual al
omului
Știința (de la trebuință la aroganță)
- știința ca necesitate
- știința în trecut (Evul Mediu) și în lumea contemporană în
raport cu Biblia (tendința științei actuale de a-L îndepărta de
Dumnezeu din tot - amploarea ateismului…)
Consecințe:
- Pierderea priorităților în viață - hedonismul (Mat. 6:33)
- O generație fără principii și fără valori (tradiționale,
spirituale – 2 Tim. 3:1 etc.)
- Factorul spiritual – un lucru straniu și străin
- Apostazie în masă fără precedent

CUM SĂ LUPȚI LUPTA CEA BUNĂ?
1 Tim.6:12
Trebuie să "luptăm lupta cea bună a credinţei" împotriva inamicului
1Tim.1:18; Iuda 1:3
Cum se poate întâmpla acest lucru practic?
Șapte pași strategici care asigură biruința deplină în această luptă:
1. Gândește strategic/agresiv.
Planifica şi calculează pregătirea pentru luptă, cum să te implici şi să
învingi vrăjmașul
Două tipuri de gândire:
a. O gândire în ascultare de Hristos – 2Cor.10:5
b. O gândire agresivă împotriva vrăjmașului – Iacov 4:7; 1Petru 5:9
2. Roagă-te cu fervoare.
Evrei 4:16 ne învaţă să abordăm tronul lui Dumnezeu cu încredere.
3. Vorbeşte fără frică.
1 Petru 4:11 "Cine vorbeşte, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu."
a. O vorbire împotriva Satanei (Luca 4:1-13; 2Tim.1:7)
b. O vorbire în folosul oamenilor (Rom.1.16; 1Cor.9:23)
4. Dă din abundenţă.
Luca 6:38 - Modul în care dăm este modul în care vom primi.
Ps.41:1-3 – beneficiile celui ce îngrijește de cel sărac
Prov.14:21b
5. Lucrează cu atenţie.
Ecl.9:10 Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta.
Prov.24:30-34
6. Iubește necondiţionat.
Ca şi copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să iubim pe alţii aşa cum
Dumnezeu ne iubeşte, necondiţionat şi cu sacrificiu.
Rom.12:10; Io.13:35; Matei 22:37-40
7. Apucă viața eternă
Lupta să fie până la capăt. (1Cor.9:25-27; Filip.3:7-15; 2Tim.2:4)
2Tim.4.7-8a
Făcând acești paşi, atunci când inamicul vine, vei fi umplut cu
puterea lui Dumnezeu şi vei fi imbatabil (de neînvins).

