CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 24/11
- Romani 4-7
Marţi, 25/11
- Romani 8-10
Miercuri, 26/11 - Romani 11-14
Joi, 27/11
- Romani 15-16
Vineri, 28/11
- 1 Cor. 1-4
Sâmbătă, 29/11 - 1 Cor. 5-9
Duminică, 30/11 – 1 Cor. 10-13

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

Ps.37:18
Ps.34.19
Rom. 8:28
Ps.6:9
Ps.37:28
Apoc.21:6
Ps.62:6

„Dacă ar fi fost în lume numai un singur
păcătos, Isus ar fi adus, cu drag, pentru el
singur aceeaşi Jertfă ca pentru o lume
întreagă.”
(Augustin)

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
TRIF LOREDANA - INDIA
Călăuzirea Duhului Sfânt în lucrare
Înțelepciune și îndrăzneală
Protecție fizică, spirituală și emoțională
Resurse financiare pentru acoperirea bugetului
câmpului de misiune din India

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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

necesar

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL TELOORMAN
- Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
- Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în biserici
- Zidirea spirituală și înmulțirea bisericilor
Situat în regiunea Muntenia cuprinde 4 municipii, un oraș înregistrând
o populație de 436.025 locuitori. Alexandria este reședința de județ cu o
populație de 50.496 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Boștiog Vasile

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

Predică: Boștiog Vasile
OBICEIURI BUNE

Iov – exemplul unei vieți trăite ALTFEL
Iov 1:1
1. Altfel în viața cotidiană (v.1)
a. Ireproșabil: fără prihană, vină, integru; Daniel
b. Drept: curat la suflet, a fi vertical, a acționa drept, niciodată
departe de adevăr
c. Temere de Dumnezeu: respect față de voia eternă a lui
Dumnezeu;
d. Evitarea răului: depărtare de rău (Rom 12:9 - Fie-vă groază de
rău)

“Dumnezeule, Tu esti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!” (Psalmul 63:1)

Psihologii spun ca este nevoie de pana la trei saptamani pentru a te familiariza cu un
obicei nou; iar apoi inca trei saptamani pana prinde radacini. Trebuie sa depasesti
aceasta bariera de sase saptamani! Iata o formula simpla de dezvoltare a unui obicei:

1) Ia o hotarare ferma. Daca incepi cu jumatate de inima, nu vei reusi niciodata.

2. Altfel în viața de familie (1:2-5)
a. Când ai o viață și un caracter integru, ai și o viață de familie
prosperă si binecuvântată.
b. Obiceiul de a fi „preot” pentru familie (1:5)
c. Familia nu este scopul ultim al vieții, ci darul lui Dumnezeu
(1:21)

Biblia spune: “Ci indemnati-va unii pe altii in fiecare zi..” (Evrei 3:13). Asa ca fa-te

3. Altfel în suferință
a. Teologii ale suferinței: teologia lui Satan – oamenii îl slujesc
pe Dumnezeu pentru bogății și onoare; teologia ebraică – cel
neprihănit este răsplătit, iar cel nedrept pedepsit (Iov 4:8);
teologia mântuirii – cei evlavioși sunt lăsați să sufere ca să se
poată vedea pe sine (Iov 42:5-6)
b. Suferința ne arată cine suntem cu adevărat (v. 21)
c. Suferința este îngăduită (limitată) de Dumnezeu și îndeplinită
de diavolul (1:12; 2:6); Satan – adversar, a dușmăni, a fi pe
contră, „a umbla încoace și încolo, a informa” (Iov 1:7; 2:2)
diavolul – acuzator, pârâș
d. Suferința ca TEST al credinței: „se ține tare în neprihăhirea
lui” 2:3, neclintit 2:9

il scapi pe jos, cateva fire se vor desface. Asa ca nu lasa sa se intample “doar de data

4. O altfel de slujire
a. în orice vreme; în prosperitate și în suferință este campionul
neprihănirii
b. nu din motive egoiste…
c. a-L sluji pe Dumnezeu pentru CEEA CE ESTE EL, nu pentru
ce ne oferă (protecție, binecuvântare v. 10, sănătate 2:5)

raspunzator fata de cineva, cere-i sa te incurajeze si sa-ti aminteasca de promisiunea
pe care i-ai facut-o lui Dumnezeu.

2) Nu lasa niciodata loc exceptiilor. Obiceiul este ca un ghem: de fiecare data cand

asta”. Fiecare act de cedare iti slabeste vointa si te face sa pierzi teren.

3) Profita de fiecare ocazie de a practica noul obicei. De fiecare data cand simti cel
mai mic indemn de a-l practica, fa-o chiar atunci. Nu astepta; foloseste acel moment
pentru a fixa obiceiul. Nu strica sa practici prea mult un obicei nou cand incepi
pentru prima data.

4) Bazeaza-te pe puterea lui Dumnezeu. Cand totul a fost spus si facut, trebuie sa-ti
dai seama ca te afli intr-o lupta spirituala si ca nu poti reusi doar prin puterea Duhului
lui Dumnezeu care locuieste în tine. Asa ca roaga-te ca Dumnezeu sa te intareasca.
Trebuie sa depinzi de El pentru a te ajuta sa dezvolti obiceiul spre slava Lui.

